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 !یدا زآ و قالط مهزاب
 «یدمحاو ون اب میدرک |دیب عالط|

 دادن وگ دی رفد اب هنشذگ زار بیشه د هک یسودرف رن تهی رخا وادد هک 3
 بت کوریب دین رت

 دوس هدرک حاددذا یسوورف ری
 حالطصاب وءدش اد

 نیالاح» د 1هتف رگ قالط رکی دنکب

 هدشداهنشب ك مادک فرطزا قالی

 سیا تساملتع هک هد آ نر
 یداذ ابلیم رتشیب یدمحاون اب رخا ور
 دی رق اب وگ ظاحل نياذا دادیمناهب

 هناود شدوصقم لزنمرسب اروا
 یضاکدن زب رطاخ تغا رفاب اتههخاس

 رتاترد هناداذآ هداد همادا دوخ

 داد رب ماک رثه» یوسب یحودرف
 یهانک هچ <: رنه» هملک نيالاح

 عو رشنآ رطاخ یارب هبه هک هدرک

 هدیشوپ ام بدن |هدرک مه نتف رگ الطب
 تسا

 1... جاودزا
 فموب » ملیف هشیب رنه<ءرهشو

 یادبجب رب «ولولدانیجو «اهیلژو
 یک دابمو تندیسب تسایهنچ نازربا
 . تساهدرک جا ودژا

 رهوشزا یتادجذ] سپ هرهش
 دراوواژامه دن زرفكي هک دوخلوا
 تکرش «ملیفدحالطصاب دنچرد
 هزافمیاهدع تک رشاب نمضردو هدرک

 ءدشراک لونشءو یدادب رخاد «لب»
 اتشآ یعمجاب راک تان اب رجرد ...دوب
 رهوش نیمه اهنآ ذا غیکی هکدش

 هیش یسناکد هک شاب یم یویلع
 300 ۱ ورادشناک د ۱

1 

 یبراپرد یناهنصا كي
 تسا را رقهدش ماش هکیدوطب

 تحت یمسلیف نارهنرتآت نیلوئسم
 اب«سب داب دد ین اهفصا كی» ناوتع
 سس رک ب هشییرنه «تدحو» تکرش
 لاح ... دنیا هبهت لصال یناهقصا
 دشاب حیحص تامیاشنیا مژادن | هچان

 تروص رهرد یل و تسین موطم
 یک یرتا هک تسا وکتفک نوک
 ود یکی ضرعرد و زاوو رتکد
 ون روظنم یا رجایارب هدنیآ هام
 ... تفردنهاوخ سیداب

 رد فلتخم تشیهود نونک مه
 سیداب «ملیفز هیهتیارب دن راد رظن
 ملیت هبهت تشون رس رکاو دندرب
 ادیئحم دیچم (ییداب رد یلتع)

 هتشادراظتنا دیاب « میر ب رظن

 دهاوقن سیدایب ینامفصا هک
 دهاوخ نارهترت اترد اجن

 ی آ

1 

 « نا رهت رد نوزحم 

 ۳۹ رته هدنش هناور نوزحم

 شی یدنج ۱م اتضزپشب ناکشیب
 هتکشاردسیو ..دش ناربتدداد
 اهرت ات ددبا رخ مضون ] ابدشن رشاح
 تفر زا ریثپ و دنک یژاب

 ناگشیپ رتهنیقوتمزا نیشدد
 یبارخزا مها داهن آ هکلبات دشابیم

 تاجن < ناریتیرنه طیسمنیا
 مه یاهژادناات تفگ ناوتیمو دهد
 اهن اتسرهشب ار ناگشیپ رنههدشقف وم
 رخا وا نیاردهکی دوطعب دناشکب
 یاهشب رثه ره اب اهرتات نابحاص

 دنیامنب تبحص « رتدنلب و یددق

 دیدهتاراهنآ (هشیی رنه) هلصافالب
 دیامنیماهناتسرهشب ترقاسب

 تسا لاس هس ابیرقث نوزحم
 یورب همان رب ابترم ژاریشدد هک

 كي درادمیصت لاح.دروآیم هنحص
 ءورکانب اج] رد زین یدیدج رتات
 روظنم ماجتا یارب رتهبو رتشیب
 مه شیپ یدنچ ...دنک ششوک دوخ
 نیچه و تامژاول هیت یارب

 ریدم و ژابتما بحاص

 نایتسلاگ روریاپ
 یداکسهاب

 تراهک (ترب ور

 «ملیفن او راک ومیهب د یدهشم*
 و زوربدراک رب ءداتس میهبد

 یتدم زورما هتشنزاب هشیب رته

 ار یراکمه ملف ناورفک اب تسا

 ملبقدد ادیصاسح لد هدرک عورش
 یلد درادمدهم دیماه زور»
 هک تسا هامود یکی یو هتافساتم
 تمجارم لای زونه هتفر دبشس
 مولمم مهیوسردآ نضرد . ددادت
 تست

 رد ملیف ناوداک نایدصتم
 |)میپیددنت | وب هکلب دنتسه ویاکت

 عورش اد یرادرسلیف هدرک ای
 تسدب یزبخ ناتیاژا یلو دنتک
 و همان باوج یویتح دن دوی
 ,دهدسن مهادناشبا فا رکلت

 مابت هتسباراهزوکد نونک ؛مه
 رظتنم طقف تسا هدامآ راک لئاسو
 وتالب شیوخ مودقاب هک دنتسهمپهید
 ,.دب ام رف نب زم و نشورا  ملیفت | و راک

 دوخ دنیامرف لالجا .لوزت یک لاح

۱ 
 لات

 رح<
 ۱۴۳۲ روب رهش۴ هبنشکی - ۱۳۵هرامش -م راهچلاس

 لعل ژاساب یرهچونم نابایخ - هرادالحم
 لایر ۵۰۰ هنایلاس كا رتشا - لایر ۱۰ هرامشکت
 اهیندناوخ یزاسروارگ -۳۵۰۲۵یفلت  ریصیلچ

  یل تاج  هتسسس دلجیور
 زنه کات

 درگ راکب عورش

 لیاسوماس هکتیااب هافعام
 هیبت «لالح نوند ملیف هیبتهلو
 ار یزادرمل یاهلسمو دوهدش

 یدنچ دتشاد میمصت «درک نیصتمه
 دنتک ورش !دیدادرب ملیق شب
 و «یرکفت»نی هکی فالتخا تلس
 زاک اهیود و.دوتسا نیلوتسم
 مرشدلاب وداتفا یو یدادربلبف
 نونو ملیث رد دشن رضاح «یرکفن»
 یندوصددیل و ...دنک یزاب «لالح
 زا هژوس هک «كقلدد مود ملقدد
 سراب هک نکنیم یاب تساشدوخ
 دربذپ ادوآ طبارش ملی

 سراب نیل وتسم هک دامن هتفک ان

 < لالحنون > ملیف هیبتیارب ملی
 هتشثکت باث < ۰: یرته و دداکن
 یارباد «یلضن ریفاد هدرک همجا رم
 دناهدرک باختنا لوا لد ءاقبا
 هچ ملیف هکت سا مولمم فصونیااب

 دمرددح و دمآ دهاوخرد بآ زا
 »تشعل شرکتم رب "«تسایرنه

 « ییراپرد شاترهم »
 رییدم «شات رپم» هتشذک ته

 یبزاپ بوص دیزاب هماج تا
 ملسم دانسا هک یو درک تکر ح

 یفبس وم هک ت سا یسک نیل دا و یقبسوم
 داد حاود ناریا دد اد روآ طاشن
 ,یلم یقیسومتعن رس نا دادن رطزا
 ورد تردق هک اجنآ ات ... دشابم
 ,یقیسومو ننس و بادآ ظفح یارب
 شاترهم هشوکیم ینارسا لیصا
 هداد همادا دوخ راکب ادصو رسب

 یورب رتات رد هکیئاه همان رب رد
 .تساءهد رک یمسهشیه دروآیم هنحص
 ات و دنایب ظوفحم یناریانتس هک
 هک اح تساهدشقفوم_مهیاءادنا
 هتندسب وا یرتشب هملاطنیا رب
 تلم یا رب یبلاجنانمرا دو ریمهیما
 .._درواب ناربا



 دوویل اه ردتیقف وم
 ندولابقوس زا نایئاکب رعآو

 ینا ریذپ هكرزب سیرتک |ككي ناوتب

 هی هک تسیا هلمجنیا «.دنیاشم
 ك یخ ددویلاه ذا یتایلاتیا راکم

 .تساهدوس هرباخم ایلاتباب هجت آ

 تسا تیبها زفاح فا رکلت تک

 یوخبد دشابیم «سیرتک او هنلک
 هک دیاشیم داکشآ ار هکن نیا
 اد ثدول مناخ زونه اه یتایلاتبا

 ایو) دشت ادیت سیرتکا ناونعقیدپ
 (تسین مهماهردت ۲ دنتت ادیف

 تسا ینابیز رتخد ندول ایقوس
 ۰ بسأنتم مادتا ؛ دولاتشوک نال

 رهآطتروصهصالخ و هتج رب * هتسم

 رد نونکات و دداد ییاذج الماک
 یذاب ایلاتیادد هک یناهملین هیلک
 هدهعربادیکس نزکی شق هدو

 نونکات هناتشبدب و .تسا هتشاد
 هک دومت, تباث !دیضرف نیا هب رج
 دادمنسا یب بمئاصیا داد ابیزتروص
 درفکی لاح ره رد هتبلا . تسا
 دایژآ اد یلائتتسا دداوم رکفتشور

 دشیمن ن آ لیلد رمآنیایل و درپ ین

 هدام نیا لوشم نرول ایفوس هک
 .دریگن دارم

 نژنیااب سن اشنیادوج واب یلو

 یلیخ هک فیحد ملیف ود و درک یداپ
 لابقتسااب واز ادب ]دو «یاهقح

 ودندشهجاوم ین وژاتا مٍرم نایاخ
 یاربادوا رمارگ یلناتسا هجیتدد
 درورغ و ملیف نژهناگی شقن ءاقیا
 هک یشقن . دون باغتنا « توهش

 اد نآ «رندداگاوا > دوب دار
 تافالتخا طقن و دوش راد هدهع

 1 دشعتام 4ارتاتیسكنارفو ابا

 رشتنم ربخ نیا هکیماگنه

 اینوس هجرتمدوویل اهراظنا دیدرگ
 نام رد یدیدش تاقد .دش

 لس و هسمآ دوچوب اهویدوتسا

 و دشریذارح وا یوسب داددارق
 و ترهش دوخ یروغب هجیت رد
 ,دیدرگ وا ریگنماد تیفورمع
 كرویوئو هلجم زورما کیدوط
 متاخ بلاج لاقسكی یط « مارکت
 ینا هداتس ود اب !دندولایئوم

 تب دف هدوش هسیاقم «دلیفننام
 تساهداو ها ندول تب اژووخ

 نینچ یئاجرد هلاتم هدتبوت

 ریظت تسایعاتمنزول ایفوسو دی وکم

 رظن هطقن زا طقفدلیف ز ام و ۳7

 ناحجر رگید نتودرب سی رتک|كي

 «.دزاد

 ملین نادرگ راک (نامتریلو

 لوقشم رضاح لاحرد هک «یتدامو

 دید دد یوهو ملیف ینادرگ راک
 هداب رد دشابیم < نورات تعرو

 ددادیمرابظا نیچدوخ ملبق هشی رته

 ایفوس مناخ هک تننادیم البتنمو
 نونک ایل وتساباذج و ابیذ ندول

 سیرتک | كي رتخدنیا هک ماهتفایزد
 < دشاب یم مه

 شورفب طوب رم ءدیسررابخ از |

 ریگتسد نینچ اکیرمآ دد اهملیق
 ناب بس[ ملیف ودنونکا هکد وشیم
 ددوک د «ندوب نزسن اشو ورک هوشع

 شیامتب هک یئاهرپش هیلک رد ار شورف
 تسا هتسکش دن اهدمآ رد

 1 كلارو «وزوراک»

 لوردنا كاد نوتج هرخهلاب

 تیازسمهازتالوی دام یاقآ بانجب
 یکیناونسنونک اتهک اق نیا .دومن
 «رونت» ناگدنناوخ نیرتگدرب زا

 دیدرگیم بتوصحم كيسالکی قیسوم

 «مران اکتنهیاههو ماتب یعلیترد
 دناوخیم لوردن اثار زاوآ

 یداکسهاب ایلاتیارد ملیتنیا

 هخسن ودردایلاتیاو اکبرما كرتشم

 ددرگیم هیهت توافتم
 سود ویدام » طسوت یئابلاتیا

 عادولا > و دوش یم یتادرک راک
 نادرگ راک هکیل اح رود راد مات مر

 < دنلودیودو یلاکیرما هعن
 یاه هیت 3 نانهنآ مان و.تسا
 دون ههاوخ < مر هن اکتنه

 ود طسوت سجع ملیف نيا

 سون اتین و(اکی رمادد) ورتموپدوتسا
 و دش دهاوخ میزوت ( اپ ودادد)
 اد ریذ یاهگنهآ ارتهلوپ رامنآ رد
 ۴ دنا خم

 یاربا زا « نلرک وااتسوک د
 . وتلوکیر

 ۱! نویسیرو

۱ 

 سیما تیر ناو
 دامیاریا ذا «اراب ۲ هبو
 دظن دندج كنه" .دنچ و

 زاگنهآرتا «مدهناکتفه یاههیو
 نابلاتا »د و كن ایروتکی و دیقف

 كب و لاتسا حدوج رثا هوس

 «لوردناكارو مانب زا و]

 فا یسورع
 هدنپ رنه < یلنیدامارلا و

 ملیف وداب رخاوا نیارد هک فورمم
 « داکجن رب رتخد > و م الئان ورد
 تنک اب دژ مهب ناریا دد نت رهش

 ك. زا یتاکسا یلنچنیام وکتارف
 ابلاتا فورمم یفارشا هداوناخ

 دومن حاودزآ

 تیاهن اب یصورع مسارم

 قبط و یکداس
 دروم دد و تفریذپ ماجنا داماد

 دوخیرته تیلامش سو رع اب[ هکنیا

 هکیدوج واب ریخای داددها وخ هعادآ

 اددوخ لاوئس راب نیدنچ نیربغم
 یاهدننک عناق باوجدت دون دارکت
 ,دشن هدیتش

 اکیررم اب هتشذگ لاسیلنیتدام

 یک داون اخ موسد

 هدننک هیت میدناسرزب زع ناکدتت اوخ عالطاب البق هکبروطن اه

 د: یناپکرد ( جیویکتام فژوج ) اکیرعا كرژب نادرگ راک و

 مولسس اه ملیف نا؛دننک هیچ
 هچ 4 سال اب زهلاب كح » ناج زا .ت سن

 تفت
 و دما اقک

 لاعرد اد دوخ داهتشا و یودورب

 یدود دوویلاپب و در

 «ابن اب ایخرد تشحو» ملیف رد

 یناپکان سرت» رد

 هلولک اب «نیشر رد: تف ر

 دروخ ریت

 دنا

 تشدید :تک رشاب (مادآ یلاکیرمآ) ماثب یلیف یتیتزآ
 ربملیف هدیسرربخ قبط كنب | ودی امن یمهیهت نیفدد
 دشدها وخ شی امت هدامآ یدوزب و هدیسر

 طسوررف) جیویکنام قون سکعدد

 .دوشیمهدید دهدیم|رمزال تاروتسد .ملیفلوا هشیب رثه
۳۳ 

 ۴۳ دوب سلف یراد

 یلژوم گدوآ هب هکیلاح رد (
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 پت



 رد , دش هتشک یا هرخص طسوت

 ماسرس عاغترازا «یستناشنیمود»
 هنعد و دد.: دیدرگ ترب تل
 و ....دیسرلتقب دوختسدپ_«كزب
 درم و شملیف نب رخ آ دد هرخالاب
 زا :اریت شقن هکیدوجو اب اه
 زا یکی ربتاب دادیم )گوقو
 دوربمنی زا ناقیرح

 مضوتباذا هک «سنالاب» دوخ
 هک هتشاد رابظا درادتیاکش هب

 پیت كب_شقن یبلاجملیفزد یا
 و تف رگ دهاوخ هدهع رب ۱

 هک درک دهاوخ تباث هیهب
 پیت كي نداد ناسا رد طقن
 . دوشبن هصالخ

 دنک ی م غیلبت الوک,
 ابستیتدآ دتیانوی یا

 اکیرمآ دد الوک یسپ هناخراک
 قشع» ملیف غيلبتیا رب ,یدادد

 ذک هدون دقعنچ < ربظ

 رهش تشهو تسیب دد لا
 راب نیل وا یارب هک ین وزاتا

 رویتامروتکب و

 تاقب رشت هیلک هکد ننهفلوم هلوک
 اب نایجاخامتزاو هدومن هدادا اد
 یئا ریذب الوک یسب كنخ هاشون اب

 . دداح
 تروص تلع نآب مادقا نیا

 ملیف دد «رب وک یداکو هک فرک
 الوک ی سپ تک رش لماعریدم شقت
 درادهدهعرب سیزاب دداد

 هک لی نیا نانکیزاب ریاس
 و یتادرک راک ددلباو یلیب طسوت
 سرومو نررپپه یردآ هدشهبهت
 هدادا داپظا قبط دنشابم هیلاوش

 ستسترآ دنباتوب ینابنک تاقیلت
 شیامن یاهاستسطل ناکدنشورف
 ناوج نا رتخدز!هبه ملین نیا هدنهد

 سالیکمه و هدشباعتنا ینابیژو
 هناخريک كرام اب یصوصخم یاه

 دوبتدنهاوخ + دد الوک یسچ

 صور
 هدننک هیهت « دروفكيرتاب »

 < دروقناج »و رسپ ۰ فورعم
 رضاحلاحرد هک فو رم نادرک راک
 «یروسمرتاسمو ملبتهیهت لونشم

 رایود نوتکات «حاذدوب»
 نیرثپب ناونعب اد راکسا هزپاج

 تساءهدروآ تسدب لاسناد رک اک
 تارزبنادرگ لک نیا هک یملیغ

 هدنیآ دد اد نآ هیهت دراددصت
 نامز و دیانن عورخ یکیدزت

 لدودد)دمان < تست شی یا« رطاخ

 هدپع رب دویتامروتکب و !دتآتسعت

 نیلربلاویتسف زیاوج ناگ دنرب
 رهش نیا دد لقیدتچزا هک نیل رب ینامنیس لاویتق

 ناکدن رب ,یهوکش اب مسارم یط لبق یمنچ ۰ دوب هتفای لیکشت
 د دوس نیبعت حرشنیاب اددوخ زیاوج

 نیکشخ درع-.دناود -(نيل رب یالطسرخ) كدزب ءژیاج
 یلجیت وم وی دام -(هرقتسرخ) ینادرک داک نی رتهب هزیاج

 (نارسیو ناردپ) ینایلاتیاملیقیارب
 لجبم نوبا ( هر سرخ ) نه رته نیرتم هزیاج

 (اع یابلوح ین ییلنا میار
 «تاقیاوردپ (ءرفنسرخ) درمهشی ره نیرتهب هزیاج

 (تدزیت) یکی رک ملیف یارب
 ل ( یکدنز زارسا ) یتالوطرتتاموکد نیرتهبهزیاج

 ( تشب نیرخآ ) یفایلاتیا ملیقو یتسیدتلاو تولوصحم
 یارب اکناخیواد ( هرقنیرخ) كیزوم نیرتپبءزیاج

 ( لیاک زا یدرم ) یمتهملف
 درم «دفاوج ) تامتیس گیلوتاک یلللانس رتقد مزیاج

 ( نکشخ
 نیا تاعوبطع یلللانی نویساردق هزیاح

 ( ءاخ یالرد

 دد فو رعم هدتنک هیهت
 دشدها وخ

 ملیقدد ودتارب نولدام >ب

 ینات رمقاكبشع «ناوجیاهریش»

 یاهومتسام نیا ودرادهدمع رب اد
 دود دیقب لبامتع ددزكت رب



 «سناگ لب هک بت ساهدخ هتفگ

 مه رکا ۲ دوب هنارف تیفیرگ

 هقیقحل ایف هک تنگ دیاب .دشابن نیلچ
 داثآ ربثات تحت یدایذ دحب یو
  تف رک دارت تیفپ رک

 دد شداک هیلوا نارویرد وا

 لب هک تفگ دیاپ مرجالو) امنیس

 قلعتمطقن و طتن ملیفخیرات سناک

 یذالیف , هددد نییپب

 سینارف هدیقب هک دوب كبتن امور

 هلجم رد هکیا هلاتم یط لارک

 یتببطد هتشون <ویدبدنیازلیند

 «هدنشوج و تدارح رپ ؟حیصف» طاق

 . تشاد

 هکدوب لیام دوخوا ۰ اذپبم

 .دیآ داشب امنیس قوگوه روتکیو

 تبفب رگ لات امیتناس داثآ ریناتتسن
 یوگ وهرونکی وفدهو نتفرگدارق

 ؛ندبنادورپ سردادندش نردمرنه

 تب ادسناک دیدش هنالعدوخ هبونب
 هدژون نرق"مادد و تایداو رکتت

 رد هک یئهقالع . دزابسم راعشآ

 هب تلوسپسب یلبخ رضاح طیارخ

 ناسناهب و.دوشیم ریمت «یتوذی>

 ربذ دد هکنانچمه ؛ دنکبمتایخ

 درک میهاوخهداش) زین

 لبآ هجوت بلاج تالوصحم

 دنت راه( ۱)تماص نادودرد سنا

 ( تسا

 دتماسنادود زاسب یو

 ؛هدادهمادا امتیسرد دوخ داکب

 نارهتددكنیا شلین نیرخآ بوک
 ؛ نینچه . تسا شیامل هدامآ "

 تسد رد یدیدج ملبف هک میا 

 هک تنگ دپاب لاحنیااپ ۰ درادههت

 كي زج ؛ قطان یامیس یناک
 -ملبق یتح وتسینیداهنادرگداک

 < ۱۹۳ ؟هدشم؟ تشپب >لذ*یناه
 بک دایارب یتبهآ دنتسل اولت رپ

 حس سس سس

 بس

 ۲ < ۱۹۱۹ - منکیم مپتسو )3

 نوئلپاندو 6۱۹۱۹۱۲۱ -خرچو

 رثآ كي ریخا ملی ۷

 لاسداهچ هک دوب مامتان كيفارک ویب

 یاهتست اهن ؛ نآ نویک ودرپ

 (نوللپات) شنامرهق نادود هیلوا

 . تفرگیمرب رد ار

 لوقب زا سلیفكي رظن هطقن زا

 مهسناگ لب آ > : لونام رجار
 یادادمهد ؛داکطارفا و وک هنازک

 < ۰ دوب یوق روصت و لیخت هوق

 : یو دوپشم یامه منن ذا یکی

 تسا < [ع 1006 : خرچ د>

 لصحم دد نآ رسارس ابیرقت هک

 نیادد .دیدرک یدادرب ملیف ناتساد

 ؛نهآ یاه هاراب یعقاو طلست ملیث

 زرط . دوب اهویتومرکلو اهراطت

 ؛اهراطق كيفا رک وتوف نویسان اذرپ

 یاه نیشام ناونب اد اپنآ هک

 ؛درکیمهضرع نانلغو لابس كرحتم

 ؛دوبهدشنیرق زین یبلاج ژاتت وماپو

 یارب دش بوسحم یششوک عتاورد
 هتفگ هک ار سنا سغشیاهدا هکنآ

 ۰< دون كایزوم ینعب امیس» :دوب

 . .دناشنب یسرکب
 تنازآ یو ملیت ی یم

 ات 1 خیرات

 هس نویسان اذرپ كي مهیونآ رد

 هدرب نییددد كب مهد ( ۱ )ی

 شوب راد 9

 نیلوا و سن

 امنیس (نیرکسادیا و)

 هدافتسا دداوُم زا ربن یرگید ددمتم "

 ۰ » ... ینواع عج

 جان هاچ یا هه نم

 کا زد ابیرسقت هک تگ ناوتیم
 1 هدشباسح هنی رقكي دراوم
 ۱ ی یفاد دوجو ییاق هس هد رب

 رگردکیی هبیش ین اج رب واصت الویمم

 مای ۰ چی تساد تهجام) هدوب
 رک تبع اهنآ رد ای

 یتستاههنحصنیازا .دوب سکعرب

 كي نآ رد هکدرب مان ناوتیم ار

 بات یود دد نوتلپانذا پاذولک
 ناق هک یلاحرد دوشیمهدید ینایم

 یاه هنحس اریحاتجای یبناج یاه

 هک یتسقایو ؛تساهدرک لافش| كنج

 طسو سکع دد ناژاب رس « نآ رد

 . یجاشامتفرطب كيدزن نالپ كي یط

 یاهسکع دد یلو « دن دادیم رب مدق

 دد الثم . درب داکب «لدا سخش>

 كيهنیس یاجب ار نس دود یدیئاج

 شوج اتدوب هدادرارق ناوخهزاوآ

 ۱دیوین اسج تاکرح و شورخو

 «زیسرام» دورس ندناوخ عقومدد

 ۳ هک دا دهد
 نوتس زا یدود یاههنحع یحانج

 لوفتم عازم دد هک نازاب سیاه توئلیان تک رشاب !دیعازن هک. ملیف

وخیممشچب دنتسه یورشیپ _. نداد.دارق اب .دهدیم ناشن ناوج
 :دد

<< 

0 
 هی تعرسد» نامز دیاوب هچوناپ .. کن ۰2۳ سا هلکاتو

 یدد كرحتم لماع اب هطقت اب مسج

 شان تءرسیلاوتم دابدزا .دهدیم

 شه سکعرب .تساتبثم باخشزا

 اب یفثمبانشز یشان تعرسیلاوتم

 تا نهی هد اهمزمم

 . ذا ترابع ژاننوم رد یبانش یوبمت

 دانا شپومت تعرس هک 7
 جیددنب ابنالپ دعقا ونویسک ۲ تعرس

 (611۳9۵9) جداه اتدپابشیارفا

 ۱ هدش هویش نیاذا هک یقطنمو اجب

 .درک رکذ ناوتیم

 تسق نامه ژاتنوم دروم رد

 كينکت یو «ناوج نوگلپان عارن

 زونههکدرب داکب یهجوت لباقدایب
 هقالخ ژاتنوم یاه هنومن زا تن

 دارق یسدرب درومو تسابوسحم

 یاهویش ؛ روب زم كينکت . دریکیم

 عید نآ ثدح زایسو دسرپ  ت ؟ یاتشکدجت» داجیا هکتسا

 ؛هوبش نّیارد ..دوشتاع_(۱)دنکیم ۵616۲۵۲۷۰ 0

 ِ هسوهدرپ نویساتناذرب یارب

 ی 1 ی یناگ (۷) < ییاف سو ید

 2 ۶ ناب ره قیتدلوطو ۲« بتاداوووززمارون اهلی هک

 ی تر وم دی یانهپ مامت رد هک لماک

 هک تساحشا
 «جی» یودرد تشاد داالتما 3

 زبن یهاک دو دروآیم



 اث رهراروا طسو

 اب رکشل هورک هک نکبم

 یاههنحع یط ظحا نیمه
 ج نیف رطدد یو رشیب لوفشم

 واتردق رازیاو نامو رتسنا «دنته

 « دن و ریمراشب
 انسخیداتود هکیناکیارب

5 ۷۷۱۵ 
 ی
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 نیل وا زا یاهنحصاب نآ هسیاتم واملیف خیرات نیرکسادیا و نیل دا) سناگ لب آیی هدرپهس یامنیس ۱
 لم نیلازیم لب هجا هقرخ) پوکس امت 1

 ی ِ



 زب مه هتفه مربا و

 لئأاث ر و امنیسهشب رته

 نادتم ته مجمرد لوسی تار

 دنج ومد رک ت اقالم یلسع یتاذک هفاک

 مچ
 میتخادرب وگتفک وتسص مهاب تعاس

 ۳ 1 و
 و مرک یادص نآاب تاغیلع

 شتیشنل > ویدادرد اهزور لغا هک
 نسیو درد اهشاب «اهیتتفک تسقو

 تفکیم دسربم شوگب نا رپت رثآت 9 و 5

 یودودبت رم تسامامت لاسهس. هک
 ع متسهرف ات روس یهاد بوخاب د

 رضاحلاحرد هچرک دومیب دیاب هک تسا

 هدومن یطیل وزن سوقامتکلیم رتآ

 رس نیئاب شیب لاس تشهتفهژاو

 دوس زاودیما ناوتیم اذپمم ,هدمآ

 وتشاد دها وخت همادا مضو نیاهک

 لسماکت كيدزن هبآ رد هرفحزاب

 دهاوخ دادومن ام یامتیسورتآت

 یاهرنههدنی اب تبسث شبات .تشک

 یفصولادیاژ ینیبشوخاب امیشیانن

 نم هک تشادبداهظاو درکیمدان

 نادنمقالع هما دهد ژزم نیا مناوتب

 . مهدب ناریاددرتآت و ایی

 اب ۱۳۷۲۷ لاسر» شباتیلع

 - نیشدآ» فورمم سی ددروپظ

 دوخیکشیب رنه یعقاوراک «نهزلاع
 «رکسع» شفت اجن ] ددودوبن ژاغ] ار

 درک افیا ی وغیدوب نآ لوا لدهک

 و مرگ یادصاب ارنآ یاهتریاو

 دارق هجوت دروم دیاوخشیاسر

 وا هک د وب مدرمهجوت نیبهو تفرک
 یرتهراکب ناتچمهات تشاد نآ یار

 دهد هعادادوخ

 -رتاترد عاطق االبسینآذا

 ردو درسک یگشیپ رنه تشتی اب یاه

 . تسج تک ش یراشی یاهیه

 هدون قاب نونک ات هکیتاپملیخ

 «اکهانک >: «رهچب رب زادنتدابع

 ودو «نب رحب یوسب» «دابعیدشم»

 هدمايترد شیاملب ژونه هک رگیدملیف

 <یق رثناب درن و« هلاخلزا ومدام»

 تسیپ !دنکشنی رته :هلمجژا زی شیاق
 غولش شرس یلیخ اهزرر نیاهگ

 التم دراد یدابز یاهتیل اف هنگ

 ریون تی

 ۳۵م ور ور و

 ُ هک زیورب ورسخ ۱

 وک دیسدشسلیف ودر وماب اهزوو ی لغ+

 و دزاد یزاب رتاترو ًاهمشودنکسم

 همان رب مهت وت ود یزور ه رخالاب

 ۲ ُط
 نا رهتوسب دار فلتخمیاه

 2۷و «اهی اب ۱ هداداادمتاغبامت

 شا هک دن دقتمم یلع یاق» ر

 تالیطمت رد نوچتسا یسناشدب مد[

 هرثک| هک ربخا هتفهود

 هتفاتشا هن ادنم رنهیابهت رفامو تشک

 هب نآدنمرت

 دئدوب شرمداچد ناخ یلع كلنط

 یرتفید ابماوت ازنآ ولفن  یتنمل
 و ایردرانکب ترف سزاو هدش یتخس

 دوانش یاپک رتخد یار خرج

 !دوب هتشک مو رحم

 ابنت وهکی العف تفکیم ناخیلع

 یلاهنت نیاذا و مربیمرب یکدن زرد

 نمب اهنننم قشعمربیم ساختذل
 قوم هل زئمب نسنیمه تسا

 زا و مداد تسود | رث ] نوچ تنم

 شرغآ رد یتفو شمتسرب یم ناج ولد

 زد ور شمارآ مربیمرس نآ

 یک دن زردهچ رک . منکبمساسحادوخ

 اماتسهیئارجام هلوصا یناوجره
 نونچ رتمک نم یکدنز هرودرزد

 نوچ هتسویپ عوقوب ۱ نیاهارچام

 نامادرد شره متفگ هک روطتایه

 یورو ۰.۰۰ دوخقشع ساسحارب

 رتمکر کید (یاهزیچ) هب لصا نیا
 یکدنزرتآت نسنیا . ماهدرک هج ون

 ارم دناوتیم هک تسن ]اهلتو تسنم

 , دناشن ورف ادمشطعو با ریس

 | ریخا هک ینی ریش یاها رجامزا

 فب رعتمبا رب و هدادخد شیاتیا رب

 رد شیب یدنچ هک تسا نیا درک

 هک ی ماکنه ینالطرصع وبدوتسا

 -هنحصزا یتمسق یدادربملیف لوفشم

 دندوب «هلاخلذاومدام» ملیفیاه

 دیدژاب تهچ یلاکی رمآ راگن ربخ كپ
 یاقآ . دب ایم هدریمان یویدوتساب

 زا لبقویدوتسا یلخادریدم یتیما

 ۴ دزاد رپیمناکشیپ رنه یفرمس زپچره

 ز وب
۳ 

 وتس

 هلب و لو
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 ۳ ۹ ۹ 2 یلع
 چو

 ق دم

 ه

 حراج د رم (یبل) هابتشا هج وتم

 3جر ودبم هلصافالب دوب هدش
 و ِ

 «.هاحتبازد و (هدرشک < )ما

 مپ
 ِ ت 

 دن رخ و هداد رس ار هدنخ
 هتسقف و

 «یب لطم تفیقح» یئاکی رمآ

 طاخ شاه ملیف راشبا

 تفلبم و تشادن یشوخ نادنچ

 اب و دیک انتشح ویاهء رطاخ مادک ره

 6 و تس رب نهی ملی رد الثم

 ات ریز دوب كيدزن نیرح و » كل

 هدن امنیزیچ دابعیدشم ملبف ردابو

 !؟شبات ناخ[ دع



 ! هلاخ لزاومدام
 دیجی

 ین ادنم رته هک بدمیهاوخ
 س رب یاهتیلاضفب اممشچ یافخرد
 دن |هدز تسد یشذرآ

 نادنمرته هلمجزا هتشذک هتفه
 شزادبدب قفوم هکبا هنحص تشپ
 روئادوک د( نادکاخ ما یل و) مدش
 دوب ناريا رتآتو امئیس فورمم
 ملیف نا وراک وب دوتسادد ادنادکاخ
 ملیف روک دنتخاس لوفشم هکیلاحرد
 مدرک تاقالم دوب (دیما هنذو)
 ووکاغ شیورو رس ردقن آ هراچبب

 اد وا لوا هلهورو هک دوب
 ففاو نم روظنمزا یتقو متشانش

 روطچ هک دون بجمت رابیب
 غارسب اههلجم زا یک تسا هدش
 تسا هتفر وا ریظن ینادنمرته

 ادن اکن رشووخ مک لاحرهب
 رانک ویدوتسا رتفدرد مهاب سد

 - وکو ژا نادکاخ هلایلو
 ام دنمرتهو رهامراپسب یاهدوت4
 ریغ) هلاسءدود هک ووشیمبوسحم
 هنیمژ رد "یهزرا رب یاه تیلاعث
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 ءات اهنن تفکسنادکاخ
 ومدب دنا بارد مرا تدم رد نسهک

 دنک کرد ادووکد شزرا تستاوت
 رواکب رمآ ریبکر بس نسودنه یافآ
 ندبدب یتقو نسردنه , دوب نا ربا

 رثا «تخدناروت هدا زهاش> سیب
 هب کا رتتآ مقومرد دوب هدمآ رللیش
 هدن زاس هک نمژا و دعآ هنحص تشب

 لاسرد یو تساهتشادرت ات واملیس
 یگلاس تنها دشدل ونم ۲
 ۱۳) و هتشادیشاقن هب یصاخ هقالع
 هنحص یاهتکامنتخاس هب یکلاس
 زاسنادک اخ . دیژدو مادقا رتأن
 اد هب وک اب یشافن ناتسرنه هکنیا
 یزاس روکد تمسق هب دناسزمابتاب
 دیشوک هنبمز نبارد اهلاسو تفر
 2 یلصا نطد نارباهب ۱۳۱۷ لاسب
 راکس زب ست یاهرتآاتردو دمآ دو

 هبپ ج۷۲( لاسرزهصالخ و تخادرپ
 تفانش تغتباپ

 هب نادک اغ هک یی نیلدا
 «لبوس» تخادرب نآ دوکد هیهت
 اردوخ تیلامف ماکنه نآ او دوب
 درک اغآ نا رهندد

 و د هکب دودح زد نادک اخ
 هتخاس روکد ادرتآت همان رب تصش
 وروم ی رنه راک ًظاحل زا مادک رههک
 روک و رثکارت و تساهووب هجوت
 لصاح واه هتخ اس یسراف یاهملیف یاه
 .دنشابیم واجن هتسد

 اراک زونه تفکط نادکاخ

 ناخ هللایل و
 وامتیسدس رته زوتاروک و

 نا ربا رتآت

 تسا اجنادومن
 تشده|وخ رهاظ روتاروک 2

 زونه هک دوب دقسع نادکاخ

 لس هکنبا یارب یتضرف ن

 لوصاقباطما ر لحا رم ماس

 لوصا یوراررث ات وامنیسیاهروک د
 نادنمرتهزانادکاخ .دنکانم یعقاد
 تسا را وازس هک دو ریمراشام مانب
 ووشب وا زا یرتشم قبوشت



 دسیاب اد «ژاتنومو نسمدیب

 روت و«تسش ادیرلغع و هنرستان

 شوگنم و مهرد رب واست هلسلسقر زا

 هكب رکید ثدامب ایو «ملتو هک

 نیا و ددوآيم دوجوب «نلتساوو

 هک یرنهیوربت ندرب کباب زلص
 تبهومزآ ؛ دارسازا یدودماهتت

 هلیسوب : دنشامرادروخ رب نآ

 ددادت ناکما یرگبد

 تیمها و یدوئسا ددژاتن وم ناعا

 نام نیارد دناد یاءهواسلا تو

 یقبقحو یلصا تابح ملیت هکت سا
 نان اد رک ره بلغا دنکرماهنپ ارووخ

 باغتتا یاربار دوخ یئاپن مسن

 ملبن یابتالبو اباوز

 - یم ةاقتا روتوم كکب وژاس وم
 زا یدادربملبفیا رب اهرف شب اف"

 تشدد ءطسوتم یاهنالب هحص هب

 مس تلعب یایژرزا تو
 و ژاتوم قاتادد هاگت و دننک ر

 ذا سی «الیووم» هاگتسو
 یاهنالب هدشژاتنوم تاعطت هدهاخم

 .دنک يم باغت ار دوخ رظن دوم

 دعب ارد وخ ملیف یتق واهروتک 7 | رتک+

 سگید ۰ دننک ی م ءدهاشمژاتن ومز)

 ابد هدوبن دوخ لع ییفکب دات

 یناب زا هکدنیابتیم هدهاشم تر

 هتآ دوجو تقی دو و تسو
 د یذادرب هنحصیا رب یاهلیسوو

 نیو هنگ ارت نوک ای

 لیم اهروتک[بلغا هک

 ژاتنومزا لیق !ریوخ

 عج
 د «منبد» تسا دداق زا و 9

 قانتادو ,

 د

 ۲۲۵۵6۵۲ ددصمذا هک

 نآ یسیلکناب و تسا «دش قئشم ندرک را وساپ نتف دالاب یاب

 مووفع«دشناسدوربا رب یا هبلک ی سدات ردامو دنب

 ناوتبم اد ژان وم» هبلک میدادن ایئیس
 تسنصرد نآ یقدامتم

 طسبا رش نتف رک ظن رو اب رگیدکب لابندب ملیت تابطق ندنابچ

 ملیف كم یاه هم هک میز
 / مینادیم .دومن رببعت « «ارکتمو یرنه

 ردهدنک لیهست طبارشاب قیاطعم «سیترت نتف رک ر ظن دد نودب

 هدش یدادربملیف تاعطق هکنب|یا رب دن وشیم یرادربملیف راک

 اب نالپ ره یادتبارو « دنشاب یا هصضشم تمالع یادادروب زم

 نآ قدد هک «تکالکو مانپ یکچرک كن دءایس هتخت « نستاکس

 «ملیفمان « هدشرا رک نالب كب هک یتاعشد «نالپ ؛سناکس هرابت

یولج ؛ دنا هتشون ار تاصخشم ریاسو نادرک رک
 دا رق نیدود 

 یاهرایش قبط ,هدش یدادربلیف تامطق بیت رت ناب و دنهدبم

 لابندب ژاتن وم قاتارد ,تساهدش هتشو تکالک هتع یورهک

 هنحمره .هکنیا یارب دن امنهنکان . دیوتبم مد ابنچرگیدکی

 تسقرد ؛ دشاب هنشاد یاهمخشم تمالعزیت ادصراوت یوررر

كي داب هتخن ۰ تکالک هتخج یناتحت
 ماگنه هک تسا لصتم یرکبد 

 نیت یارسب ادهتخت هکنلاح رد طوب رم یدصتم هنحص

 ب زین ادیناتحت

 تسبوستارف هبلک كب ات ومو

 وک یم«تیدادار

 عرف
 تسق ۰ دریکیم :نیب دود یولج هنسح هرایش

 , ,نوف ورکیمدد نآ یادصو دب وکیم یناقوف تسقپ هب رض كب

 هطقن نیاژا هکتیا نآ ون تسب | هصخدم تمالعنیاو ددرگیم طبخ

 یتق و زین هنحص یاهتت ارد .تسا هدشطبخ هنحصب طوب رم یادم

 /اتاهدنیامن دوب زم هلمج «دینکمطق» دشکبب دایرق نادرکرهک

 دداب روتن وم اب ژاتنومرومام بیت رتنیاب ".دشابیم هنعح یاهادص

 دیاب یلو . دنکبم ع ورش | ددوخراک تامالعنیا نتشاد تسد

 رگب دکی لابندب ملیف تامطق ندین ابسچ دداهنتروتت ومراک هک ت ناو

 >ملیف تامعطقدباب هکتسنپ اددروتز وم راک تیمه) .دوشیمت همالخ

 رگسیدکباب دوسخژا راکت او یرنه یوریناب ارمیش یدادرب

 زا هک «توپ تراک دامسیم» طسوتریز هلاقم ,دی امن «بیک رتو

 ژاستت وسم راک تیمهارد دشاب یم دووبلاه هقباساب یاهروتوم 6

 .تسا ههش هتشاگن .

1 

 زبن نانادرک راک زا یاهدع .دنهدیم
 وهتفاب دوضحژاتت وم قانارد اسعش
 ماجنا ناشدوخ اد ملپفژاتن ومدرما

 اس ناشن رطاخ ساغشا
 ن

 نیوب اداد مزلتسمژاتت وم

 زارظنآ دارتالاب یدابدرب
 تسا جنس هتکنو

 6 راک هک تسا هداتفا

(۳ 

 عز اهرات
 ونان ادرا 9

 روغ ملیف دوتن وم ناونعب

 هود ودن |هدادحیج رت

 اناهیه هدننک نایت

 ریدر

 اهر رسا
 ,نفدک ار وریاهزاتن و

 لاوئس
 ارد ۳ مزاب

 اپن ) اموغوایو «؟تسیچ
اد يساسح |هچدرومنپ|

 نو ؛دن ر

 رولت وم« 1 ٩

 ایسج یاوف رظن زا یتسپ
 کات .دشاب هبنبلایوقو تمالس
 9۵ سیساهداتفا ناققا تاعدب

 ۳ تفو لقادح دد یتسیابیمار

 اد تافوا لیبقنیادد .میژاس

 زور هنابتد» تعاس داپچ و تسیپ

 ابیاذغ .دیشک یملوط موادم روطب

 ودنرروآپم ویدوتسا نادوتسدژاار
 ترچ ژائوم انا نامهدد یهاک

 ورادن قحروتن وم !میدزیم یرصتخم

 دوش ضیرسم دوخ راک ماتتازز لق
 زدوب دهاوخت دداق سکچیه ریز

 لبع تیحنیاذاو دنک لابند ادیو

 ,تسین یک دنسیونب تهابشیب دوتت وم
 -نالب واههنحسژاتن وم ماکنه

 وفرصمیب هک ملبفذ| یددمتم یاه

 رودب ؛ دنوشیم هداد سیغشتدئاز

 نبا ماجنا نمض .دش دنها وخ هتخیر

 سد تغدتیاهن دیاب روتت وم لبع
 اریذ درب داکب هابتشامدعرو اردوخ

 روتن ومفرطز| هک | هنحص تسا نکیم
 :هدشهداد سخت فرصمیب و دی از

 ر وم الماک یداع یچاشام: نهذرد

 , دشاب لسلاسکع یادادو

 ياه هحمژاتنوم نمهدیقس

 رظنملیقذ| نویسک آن ودب ومادآ

 یاهسف ریاسزا ءاگ دادكي یموبع

 دداریز دشابیم رنلکشم ملیف كب

 هکداهناپ رچدی اب ناتسادهکر لاحنیع

 (اه)لنوسرپ زا كب ره؛دنک یط اددوخ

 ؛ دوبش ؛مهنم ؛تاضق تشیه لیبث زا

 را هریفو ناتسواد « منادملیک و

 رسهاظ هنحرد ارووخ كيت امارد

 . دن زاس
 ه دون وسم +۳ یتیمها هعهاب

 دنئاب م اداو ملیف كيددژانت وم

 هدف هاب هراوم روتن وم كلذمم



0۸۷۱۵ 0. 5۴1-۷ 
 :داتفآ ردلادح» ملیفهدننک هیهت

 هیهن «كبن زلس دوبل ادب ویوو
 «هتف رداب رب و ميدقتاب هک تسب اهم
 نادب واج امنیس خيدائدد ادووخماز

 و دووبلاه ربظن یمانتچاوو درک
 طیحمكبیا رب هک ینعبا رش تخفرر

 و نبگنس یلیخ امتیس رثهب طوب رم
 كن زاسنوچ یتیصعذش تسا ه ایل اغ
 . دوش هدخ اش هفب ان كاي دی اپ

 دوجوب نادرگ راک اد ملی
 هک ابتیس تفتیاب دد یلو ددوآپم
 مكیکتدنوزفازورلماکتو یفرت
 قلطتعنصكي هلزنب ادامثیسرته
 امرفراک ربچا دنمرته دهدیم هولج

 تساهدش هناخ راک باب دا و

 رنه هک تعایج نیا نایمرد
 و ما ینارجان اداهنآ ناتسود
 راد دننادیم امثیس رثه نشد
 هیامرس كيزجب هک دنتسه یدامشی
 ووجو دود یرگیدنسح هدزوآ داب
 .دادصیتشت ناوتین ابنآ

 رو هک يمجو لباقع رد اهتیا
 راظت ادن راذکیم یتادرک داک دایتخاآ
 هبجاب دنسب مدرم ملیق ی دیداد
 دنب امن تفایرد یتراجت دیدش یاه
 ثرا رب یبلباق خلبم دنناوتپ ات
 نیا رگید - دنیابن هفاضا دوخردپ
 دمآ دهاوخ دوجوب هنوکچ ملیف
 و نادرک راک .تسین مهماهنآ یار
 و دنهدماجناوا یاپل باب دشاوتیم یراک رههک دن رانعم شاهتسدو داد
 هشیکشورف نازیم یودزاوآ طقف

 وروم زر و,دیجنس زد اهن آ اک +
 ار دونم هدنبآ لوصحمهیهث

 تسا یفاک هددوآ دوجوب

 یداع یلیخ

 مادقتسا ویدوتسا كيرد و
 ووهگ یا هقالغو .تبت نسحاب امت[ رد
 رروم رادناشن هل وحم یاهراک ماجن |
 و .تفرک وار نایفارطا هچون
 راومدهعازیرتهب یاهتسب هجبتت دد
 هکیساج ا دش
 مافحتس

 هرادا تصابرب

 ورتم ینابک ناکشیپ رثه

 وویلادب وبد» دمیب هظحل نیاز
 بک یتیصخ دوخیارب «كین زلس
 درگ

 نیاوف و لوما دد هک یدرم
 یتمیقبذ تام ولعم هب رجتب یزاسملیف

 عورش اد دوخ را ءددوآ تسهب

 .دشدهاوخ لیان یربمآ
 و ٩۹۳ لاسود رد كن لس

 رکو ک حروج یداکه اب 6
 واعهاش ود فورمم نادرگ راک
 دروآ دوجوب

 (۱۹۳۳) .تشه تعاسرد ماخ
 دیوبد و رب رق اندا رثا زایابتقا
 رتکبد رفا :۱٩۳ ) دلیفیباک

 ملین نایم دد ژونه ملیف ودنیا
 ووجوب یی دا یاهراکهاشزا هک ی اه
 بلاج هتوغ ود ناوشب دناهدمآ
 هتلا یلو .دنظوفحم اههرطاخرد
 نامه دادیم هه هک یدوطنایه
 رته هک دوب «۱٩۳۹ هتفدداب رب>
 دناسانش اركينزلس یعقاو

 یراکهاشاماسص «هتفرداب رب»
 نآ زا هشيمه امنیس خیراتو تسا
 درک دهاوخ دای رافتفا و مارتحاب
 كب زلس رگید داب ۹:۰ لاسدء
 كی < تاکچیهد رفلآ > یراکمهاب
 دوسن همجرت ملیقب اد یبدا رثآ
 نی رتهبنا ولعاب هیهتلاسرد «اکی دو
 اد داکسا هزیاج نسیمود لاسملیف
 ,وروآ تسدبنآ هدننک هیهتیا رب

 همهش میلط هیی . خیداتناذا
 باتف] ردلادج ,یتفروت هک یتقوزا
 واتآ ینز ریوصتو نیداداب هیضق
 هک دنهدیم لسیکشت ا» هكبیزلس
 داشب یبلاج شیب و مک یاهملیف
 اث ۱۹:۱ لاص زا یلو .دت ورم

 ۳ هحفص رد هقب

۱ 

 هدنک هبهن-ثاین زلس ر ویلا دیوید
 اناوفبتب تل مقاو تروسای رهش ۲ هعره

 دع دلو
 اگتناو وی ازووخ دنالپصحت «نوتلیماه هنارسهمودم هرکاش

 دناسرماستاب اییملک

 ۱۹ ۸لاسددو درب وا «رباعسیدالک نربا» ۷-1
 ری املبن ادویرفج زا دن رابع وا ناهنزرف . تفرکق الط دازا

 هب وازا و هرکحاودژا رنوچ رقیتجاب رابنیمدد - ۹
 دراد «رقینچ یدامو مانب رتحد

 هتسب راسنا ون و ٩۲ +لاسرد اهوب دوتسا ردر# لاسنی دنچ زا دع
 دهه لوتعم ربام-نیوملکورتم یناییک در ءدننک هیهن نانسیسآ و

 ناکشی رته مادختسا هوادا تسابرب ۳۱۷ ۱۹۲۷2 سی
 تفاب مافم ریش تنوماراب ینابک

 دوب وا-هتا-وآ یناپنک سیئز نواعع ۳۳۱ ٩۳۱ زا
 وا نونکا دون سسات ار«لانشن رتنبا كیرلس و ین ایم سی

 ووشیم بوم یداع هدننک هیهتكي طقف
 تساهدوب رز یاهملیق تسراس
 یتف رو هک یتقدذا - 6
 باتف[ رد لادج-۱ 7
 تساهدومن هیهت ادربزیاهملیق

 - نوک كنیک - قالط هاد دارت - لابقا نابایخ - رب داهچ
 .تشطلس - دوویلاهراختقا_نوبلرم شش ین وفمس - تشهب هدن رب - درس
 یتاتساد(۱ ۹۳ 4) دلیف باک بویدسانت کان ۲- الی واوب و - تاناوبح
 یاقر متاخ - هنابشرارت -(۱۹۳۳) تشهتعاسرد ماغ - رهشهدزا
 یاهارجام-تست سقم زیجچيه .-ادن زین ادنز - دوشیم دل وتم یاهداتس
 چو کی ربتنأف ددول داکب دسوضم رتثیا -(۱۹۳۹) هتفدداب رب -ریاسمات
 - نیدارایهیض - باتفآ رد لادج - ءدشملط - یتفروت هکبتق وژا
 یژریوهت

 دنکمهیهتار «هحلسا اب عادود ملیتیداج لاسود
 یاهلاس رد هدننک هیجن نیرتهبناونعم دافصا هزیاچود هدن رب

 یاه ملیت یارب ۰ ۹
 اکید و هتفد دابرب
 درف كب ناوب < دراوآ لایرومم کربلات كنبوربا > هدنرب

 + املبس غیرات هتسچ رب
 مدقه زد اهملیق نپ رتهب مدننک هیهت ناوسب ين» هزیاجهدن رب

 . یدامشملاس
 یللملانب زیاوجزا رکید ی.امشی دادعتو
 ابن رقیلاک یتیسدولاک ,ویدوتسا كن زلس ؛سردآ

 هب هوخ بوبحم ناگشیپرنه یاییز یاهمکع دیرخ نینچمه وامنیس راتسهلجم هتشذگ یاهءه رامش هیهت یا رب
 یشورف رب رحتلام زاول

 . دیئامن هعجارم یرهچونم نابایخ



 هعنارف ۱
 دوجو یسناه ملت مک ی لیخ

 یدلک ابرهلع رب هژرابمرد هک دن راد

 <سادلوز» تنوع یودووو

 لاما دریب دیاب کی کدرد او
 . دنشاب هتشاو

 هسک تسا یا همج رت ملیف نیا

 «بولسمراب ودحیسرزا «نسادو
 سوکین» یندنارغو بلاج بانک

 تسا هددوآ لسسب < یکازت از
 دیدشی| هب رضد ریس دیاب هک یسکو

 زا یک انلوه هدنبابت و ایلعدوفترب د

 : تساماوع تاداقتعا

 مانب یکرت یادخدک و نا
 ینان وب كچوک ءدکهد هد رپ

 هتاگی درمنیآ دنکیم یلاورکح

 سپ كي دوجورد ار شیوخ تن
 هداداو دبوجیم یتاهد لاسدرخ -

 نادیفس شیر هدهبار هدکهدرومآ

 ۰ «سیدوکی رک پوبوذا ترابهک
 «دنتورن كلام «ساثک رای رتابو
 «سیلوکیتدو داوخابر «سادالو
 .دنکیمراذک او دنشاب راکوم7

 نیض نسارد هدکهد یلاها

 مسارمیدازگ رب یا رب نبربت لونشم
 و دنتسه حیم بیلعتزا یاهیزعت
 یویلون امو مسارمنیاددتسا را رق

 یوانتاک» ؛ حبس شقن نابوچ
 قاری و هیلدجم میرم شقن هو

 ماجتا ار ادوپبب شفت 2 هدکهدزاس

 ناهگ ان ناب رجنیا خمیر ۰ ده
 و ملظذا هک هنسرک هابس یاهدع

 هدکهد نياب دن |هتخب رک اهکر تروج
 هکناکدنهانب ربهر . دندوآیمهانپ

 نادیقسشی دژاددادمان <«یتن وفبوی>

 تماقاهزاجا اهن اب هک دنکیماضاقتهد

 دعب؛دوشهداد ناکع نآ رد فقوت» "
 دوشیم تفلاخم اضاقت نیا اب نرچ

 عطق یک دن ززا هکبلاحرد ناگدنهانب
 اههوک تناجب یود دن هدرک دیما

 . دن رو ایم
 یارجانمض نایرچ نیاذاسپ ۹
 ناپوچ ی<وبلونام» هی زعت مسار

 سح حیسم ًاعقاو اددوخ ناپکا ۱
 هک زیت وا هبیاحصد هیلک و دنکیح
 دنتسهرادهدبع ارحیسم نادایشقت
 سج دوخدد ادیتلاح ننچ كره"

 یتسارپ ؛شقن یافیا یاجیو هدرک
 نادیفسشیر.دن وشیمشیوخ لدوزج
 و حیسم یلابتحا تایر نوچ

 دن راد ميب ناکدنهانپ مفتب شناراپ
 و هدکهومابآ

 انتعایبزینناک دنهانب لالخنیاددو
 افتاب یلبقراطخا

 با ج ۱۹۵۷تاک

 رکیی رتیپ : طسوت ۰۳۳۳۳۳

ب لا ییتفز) ۳
 ملبف یللملانی

 دد:وودن وشیمدوز لامصاب تععم
 هحلسا روزب ۱

 و یهانب رصو نان دوخ یارب
 هرخالاب هدکهر نادیفسشیو .دننک
 بایرا «اقآد هب ۳ عفد یارب

 هک دنها وغیم واژا و هاشلس وتو

 نیا همه بیم هک ار «ییلوتامو
 ناژاب رس طسوت تساهلاجتج وراج
 میلست اهن ابو هدرک ریکتسد شبوخ

 شقن «ورک نیا بیت رتنید ..دنک
 مجید رگید دابکی شیوخ نیک
 فوفص ناذابرس . دنناشرم

 دسج و هتسکش مهرد ار نایشروش

 دیدج رصعحیسم «ویلونامو ناجی
 وهتسب شیوخ یاهسا لابئدب ار

 ؛ جداخ یاضق هب ایلک نحص زا
 هدکهد تکاس طیحمو باتف [ ریزب

 . دنناشکبم

 هدن زاس ژا هکنانچ ۰« سادو
 و <یناویحیورین» ۰ «یفیفید»
 یود دو ریمداظتنا «ناب رعرپش»

 شیوخ ناتساد لمعتدشو تنوشخ
 یتسب هبنجنآب_هکنآ یب هدرک هیکت
 .دشاب هدیشخب تلاذرو

 هب ياهنادزد زیرگملیف نیا
 اهزودنیا هک < یسنجمسیداستشد

 هری اج«انی-اماتل وی «نآ رد هک «اب رب اک یاهبش»
 » نآ رد هک تسا یرثا د.,وآ تسدب ار

 دن زیم زبرگ

 تشذگ رد

 یوسن ا رفیاهملیقبلغ ۲ روهن افساتم
 «نساد» اریذ« تسدوگیم هدید

 هظحل اب «مادد» هک تسا هتنایرد
 دد رشب  یکدنز بلاج و یئاشامت
 طقف و دنکیمژورب ینارحب عقاوم
 همشچ رسدنا وتیملمع تدش و تن وشخ

 اد اهنآ یوررشب هک |دیتاساسحا
 هدناشوپ نادج وین امیشب ای بصعت اب
 یسک» ملیف تنوشخ . دیاشگب تسا
 -ریهطت تنوشخ درب دیاب هک

 ناسنا تقفاومرظن هک تسیاهدننک

 دنکیم بلج دوخب ار
 دد هک تسا فسات هباهیلیخ

 هک د داد دوجو یدهاوش ملیف

 ینالوط یرچام لصا دهدیم
 ؛هدوب تسه هچن [ژا رتلصفمو رت

 هبحاصم كيرد اصخش زین «نساد»
 تحب هب لیام اصغش یتاعوبطم
 مدع و «ربج» دوب هنکت نیا هداب رد

 هداد ناشن رتا نیادد هک ی رایتخا

 اب هک یناکدنامدد هرظنم؛دوشیم
 رد شیوخ < حیص

 یرکیدیدمب یاهیزی رن وخراظتن |
 شیشک راتنک و حیاصت طقفو دنتسه
 : درذگیم ناشیسلت هبام مظعا

 یرت |هدننیب دد هک دنتسه یتاههنعع

 دب فشس ۳ ۳

 دنهن یمیاج
 را رگید ران نیا هکاربذ

 تسین حیسم ندش مدن ز هب

 | تیاور قبطحیسم)
 ۲ مرز کیش راب ندش بولصم زا

 مایا فالغرب و دیدرک
 ,راشا قوف هتکن « دشرهاع
 .(مچ رتم تساتناور

 ارم تشهوذا ِ

 رباب

 3 شقن رد ««و رسناژ>

 دهان نون هدنامرف < ستن وف
 رودیمهلادا ینیسعت لباق یژاب
 و هلزنمب زین < ودل نان رفد

 1 رم بصعتم < یدوکی رک
 ۱ ّس اب ملیف نیادد؛دنکیبن هفلابم
 ۱ ایلمو ذا یاب نی رتمب نآ سص خشم
 ۰ انب رناک » شقن دد < یدوکر م
 هیلاح نذ نیا «دوشیم رهاظ

 ۱ ۳ امناو و دودعم ناکشیپ رنه

 یزاپ؛دوشیم بوسحم اب ودا یامثیس
 ,دننبرد هکن ] ذالبق «كناو ریپ»
 ناموصعمدراذک یاج رب <«صولخد رثا

 لداحمو دروخرب هنحص یل وتسا
 نآ ردهک «یدوکی رک پوپ> اب یو

 . نالصا یدوگیرک> .تسا ۳
 توهشوقلخدب؛یذوم مکاح شقن رد
 باعتنا بوخ دایسب كرت تسرپ

 ام
 (بثورف ترک )ریپ «سانک دای تای
 یلیخ زین (هن ودسیدوم) شرسب و

 .تسا رت وم و بلاج
 دژ > زا ملیف نتم كيزوم

 دد و تسا یوق و هدن ژرا «كيرا

 اننبس ) < وتانكاژ > یدادربلبق
 ترنب یلیخ (هایسو دیفس پوکس
 (اددیلصا متاب هکیتا رثا داجیارد
 .دشاپ "دود نآذا و هتشاد توافت

 بهسوسو نیا ۰ تساهدشمادقا
 هذل یراپسب !رهالغ هژورما هک

 وب وشیممیلست شلپ اقمرد هل دادرب
 اب هبنارف هک ی سموم

 !دکجم هكي > دومتهضرع لاویتسف
 دور یا «تسا هتخب رک كرمب



 :ف هب كررت راا كي رگیدراب «نساد لو»
 ,کح یطدن ز هب یرجام .دید راث یاهریاجذخاب قفوم

 .؟ هب

 با فا تسا ید
 اد ۰ نوصو و
 كيکت هک دهدیمرا رق+ نساد» لباقم

 ادیچاشامت نهذ «تک رحو ,هلیسوو
 «نساد» داک بد

 هطقن رد تسدد

 یعضوب درمنیا و تسا كبس یاداد

 «یفیشی دوز ادناوتیمبلاج و رثوم
 دوشلقتنم «دریمب دیاب هک یسک و هب
 تصسا یمیمصشی وخ راک دد «نوصرب>
 یمیمص هک تسا فسا هیام ردقچ یلو
 مدننک تحاد ان ابلاغصاخشا نیر
 ؛ دنتسهاهن ] نیرت

 الاتبا
 وترب] > رثا «اینلادنک»

 ملیف ود زا ملیف نیتسخت «اداوتال
 دوب لاوبتشفرد یئایلاتیا ینالوط
 نی رتهب فیدددد تسنا وت یمملیف نیا
 دیاشاب «ینیلف» « «اکیسودو دانآ
 یللب یل و دریک را رق < یتن وک-ب
 زا یکی « تفاین قیفوت رما نیادد

 و باذج هشیپ رنههب رجت_مدع22
 دومنیم افیااد لوا شقن هک یراک هات
 رکنیمرب وتا» هک. راساسنیلک ا)
 «مغربالس» دد تک رشیارب ادوا
 و ( کساهداد دارق شیامذآ تحت
 هدایز ینشاچ هک تلع نیاب رگید
 ناکراتسندادتک رشاب یازادن زا
 تلجیارب !رهاظ) غلاب هژات و ناوج
 تساهدش هدو زفآ ملیفب (یرتشم

 رتخد ناصاد < ابلادنک ۳
 راب و دنب یب و ادای یکی

 ۱۳۹ ن

 هکت سایدنمت ورت و ربتعم هداوناخ
 شرداموودپ دوشیم هجوتم یتقد
 دنته رگیدکیژا ندشادج ددصدد
 دد تیلوئسم سح داب نیل وا یارب
 ظقحروظنسب دوشیمرادب شدوجو
 دنچیارب یتح .- یگداوناخیکدن ز
 زا تسد - دشاب هدش هکم هیلاس

 سو ی سوت
 هشیب رثه اد كرتخد قوشمم لد )
 فار و مساب یرگید دورول ادیدج
 زا رتشیب لاس هدزوت هک میل وبتام

 ملیف دد (دنکیم افیا دددک یمن شن
 لصاب لاک دوطب زک ره «ابلادنک>

 و تسا هدشن هتخادرب < یتعم

 ه اداژآ دوخملیف لوطرد « ادا وتال»
 دراو < لوردناكار و تالج ژا

 لگتجدد ناناوج هقشامم یاههنحص

 هدننک دودحم ذوفن . تساهدیدرک
 دوخ ینورد هذدابم و هداوناخ
 یفاک هژادناب تقوچیه «ابنل ادنک و
 رارق یسدرب و یکدنیسد دروم
 .تسا هتف رکن

 راظتت | هکت انچٍ« ول او فا دو
 ردپ شقن رد یبااج یاب دوریم
 اتتیژاب و دهدیم هئارا كرتخد
 ایولیس > ژا زین یرت زیمآ دیدرت
 .ددرگیمهدهاشم«اتیسک

۰۰4 

 <اب ریباک یاهبش» هیپتاب «یتیلنو
 هصرمب یرتکانسارهو رکید زیرک
 :یورثانام رهق. دن زیمیرشب یئاهنت

 دادیم رب

 گاج نوح اهدبم حیم» نآ ودوهن هطرع لاوعت
 وشیم طوب رمهدهد كي

 د راد هتالع یلاهد دلرسب تحاعمزایرادروخرب و تردق بسا

 ناهجرد طقف

 درادمان مای ریاک و هک یزیچان هشحاف

 دروم تسیئاجره هکل یلد نآبدیاپ
 لیلد نیاب هکلب دریک دارق محرت
 زیچ زکر ه هک دومن محرت وای دیاب
 هلحص رد - دشاب دباوتیمت یرگید
 لکیه اد نژ نیا ام ملین ژاغآ

 شقیفد كناوج هک مییابیم یکحضم
 اب دوخو هتخادنا هناخدورهب اریو

 هبتاخردو ...دژب رکیموا لوب فیک
 كيديماب هک |دیل اب ریاک » یرجام
 ادشب وخ هناخ زیمآت داعس جاودژا
 كرءژا رت رکبب لکشبتسا هتخورف

 درومد رم دمهف یم هک متیيم ینذ
 یاهلوب هب دنقالع رتشی شاهجوت

 «ابرباد
 زانک هب ,دوخ راک
 ژاغآ هطقن هب تسوا

 ددرگیمژاب ورهدایب

 ز رطرطاخب «ینیلفدژا داقتنا

 شخوک زا ترابع هک مایق نی | ددش راک
 دشاب ینمض یارجام كي نایب یارب
 هک یرتا نیتسخن .تسا یناسآ راک
 لماکت رفت تشاذگ ی مدو ملیف نیا

 «ینلف» هکدوب یئاهزیج نآ مامتزا

 دم هلحرمزد .دداداد شزا رب ادصت

 اههنحصیضعب یو رب رتشی یددق نم
 یزبمآ هنافا هنحص ۰ مدرک قصت
 هرجاشهزا سب دوپشم ونک [كي هک
 مای راک و هدمآ ناب ایخب شا هقیق داب
 درم نیاهقیف رد سبس...دن ریمروتب اد

 زا شیوخ قشاعدرنب وهدش نامیشپ
 ماحرد راجان «ایریاک و ددرکیم
 ژیگفا تقدرکیب نیا؛ددرکیم یفعم

 یرتس رظان

 هثب رتهررم هنوتسمن
 ؟۱ و تسا هدوضق

 مئام فداصعت نآ یورب

 دشکسم
۳ 

 مح رن هنحصررگ
 ربناک » هک ی

 گی ات

 تك طسوت «اب

 ویه نابایخ هشاح

 ددزاب نیت یار

 دشچیم اد یلماک نشع معط
 بابسا !ددوخودوشیم راد سیحو
 هحصزاب .دنی یمنابچاشامتءرغسم

 ود هک ی مسارم زا يابوساک >دادبید
 هتسوروطب افش تلطیا رب مدرم نآ
 یربک هدرخ,«دناءهدش بلک زاعیمج
 مدرمیکدت زنآ رد هکم سا رم نیاژا
 دواتهکن ]یب نذ نیا فا رطاردار

 رییقتدشاب اهن آ دوج وندرک ضوع هب
 هکتیا هنحصء رخدلاب و دهدم كنر
 شیوخرتس دد تخشوخ «ایریاک>
 یاهدن رب هکلاحدد تساهدیمر]اهنت

 تسوا بخاصم هتاکی سقترد
 یلصامزیل ائ روت زادباشرن نیا

 دشاب هتشاد یدص هلصاف یایلاتبا

 یدامدنمرته نآ رکید«ینیلف»یلو
 ملبفو ۰۱۷۲1:۲1۲۵ 1د ددهک
 درم نیا ؛تسیتدوب «هداجو شربخا
 ددانمم هب لاق ژاسملیف كب نونکا

 یتداوحنآ مج رتم شی وخدوج و هطیح
 دهدیم خر شفارطارد هک

 ۳ ع هحفص رد هبقن

 #ک « تسا هتب رگ رمب موکحم و
 لا وبتسف ردار ون اد رگ راک یب رتهب هریاج
 رلا ثي هکتآ زا شی هروآ تسدب
 وه ه».تسا یلدا را كي دشاب ی امنی
 ها آ تن هی ته مف زا هنحص نیا
 یاهرهچ هنارف یامنسرد

 .دینکبم هدهاشع دوئیم بوم
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 هدشمگ یرافاسو ناژرات

 (یزتن اف
 (رلاک ینکت) یکتر -ورتم

 طوقسلگنجدد یفامییاوه. , . ۱
 -هب ام رسا هکن آن انیشت رسودنکیز

 (نذودو درم هس) یسلکنا ناراو 1
 ناروت اجنیمزرسرد دن افدش لیععت

 نویس هی ودن وشم نادری رسهدن رد
 زیخوتسج ناتخ رد یوررب هکدیفس
 نس ,دوشم فداصم ابثآاب دکتر

 هک ابنذ ذا یکیو ننوسیم دریا

 ؛هدمآدوجوپ یا هنالع دراو دزمان

 رد با زا سجدب نادرمزا ۳

 دتاقر « تداسح هجیتت ردو دم

 نیاایآ..,دنکیمزورب هنبکهرخالاب 1
 نامهادیدوب هدینشن اقب اس !ناتساد

 ریظت هشبمه ونک ات هک ی ناتساو
 هک یلصا نامتخاس یضاید لومرف
 هداد لس ار ناژرات یاهلت

 . تسا
 دابنیلدا یارب مرسللوسو

 ضیرع هدرب دداک دداو ینویمورم

 دا رق گن رطب نی رکسایو)

 ادفوریم نوتسربماهسا رب و هداد
 هتفرگ رظن رد نآ یتادرگ اکیا

 نیا شزرانیبمت یار اماما .تس
 لابقتسا نازیمژاات مينکم ربص ملیف
 ٌةراب رد ناک دوک هدیقع یگنوکچو

 نونکا هکیناکدوک- میوش ملطمنآ
 + رنه رهظماد «یلسیرب سیولا»

 ۳ یدتمرته
 لص هتبلا) یقرتم لس نیااب

 زا هتشذگ دئن امزاب یقرتح نا

 ایدرکدنهاوخ یا
 نامزارت [ باوج هک تسا یلاوتسه

 »دا
 رفت رگد راچپ رس (بوعخا
 هتیفد۸۴ -۱4۵۷ هم
 تازرا ...تاکسا یودرط

 رک واه»++ینیاتریار
 دورنپ ان ابو ...یاچ

 هان ام 3690
 (/اددولم)ون ررد ,

 و هدننک هیپت رکسی یادی

 نادرک راک نیتسکنب رپا

 ودن |هدیشک یتحز ر

 ۰ دادن
 رهوشزا یک زانب هکی لود نز

 كياب ودادرظن رو هتف رک قالط دو

 یددب دنک جا ودزا یفورعمژاب را
 داب دریکیم میمصت دنلناج كىکاب
 مشچدا تورثب درمنیا هک دنک تبات

 ردودوشیم قفوممه هرخالاب ودراد
 جاودنا دنلناج اب شرتعد هجض

 دنکیم
 مدی دنا - (دیدلباق)
 هتیفد۲۵ -۱۹۵۷ هبروف

 ۱۲2 طبع
 (نرتسو) كنح یاهلبط

 یگنرد - ستیتوآ دنیانوب
 (سک ولد)

 -س«یلامش نازاب رس...
 وتخاتو نازوس یاهریت ناتسوف

 رایتخارد اد نادیمزاب ناسرزات
 ناژدات) رک لب کت . دنا هتن رک

 هلببقسیئدشقن اجنیادد (هتشن زاب
 كبقشس هک د راد هدهعرب ار جابآ

 (دولبتنوج) ایذ «کرودرتخد
 زا یکی نوسناجنب . تساداتنرک
 ددومنیادد مه لامششترانارسفا

 دوشیم بوسحم رک راب بیقر
 بصعتم ناتسوبخرس نیی كنج

 دریگیم رد وجحلم ناتسوپ دیقسو
 یعخزژیاهدع ,دن ودیم نییذایاهدع

 تسکشناتسوبخ رس هرغالاب و دن وشیم
 قشعزا نوسناجنب یلودن روخبم
 رک راب ادرولبتو هد فرصتمدوخ

 د جاکدداوه ملبف هدننک هبپت

 كدوب هل دلانیجر نآ نادرک راک

 درب وک سنرال - (بوخ)
 هتبفد۱۹۵۷-۷5 لب روآ
 یاگتام ...رک راپسکل

 اور ...رولیت نوج
 دلو یوسناج یپ
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 (مادد) ینیچهشوخ
 . یگندو پوکس امنیس بورتم

 ندیچ هدامآ دوکنا یاه هشوخهک
 یاهدننک هریخیئابیژ تمیبطدن وشبم
 <فپات نی ودا» مهدباشو دریگیمدوعب
 یئابیذ نیمه ریثاتتحت هدننک هیهت
 نادرک داک «ندیهیرفجر یراکهاب
 لصق و لحمردار «ینیچ هشوخو ملین
 ددوا دوجوب روب زر

 تسا یقشعرث|كي ملیفهژوس
 تی اذج و هوکش تیحزا الماک هک
 تقباطم نآ عوقو نامزو لحماپ
 دداد

 تاب رهملیف فلتغم نان امرهق

 یلاکشااب وریغ هکدنتسه یادوعوم

 دهدیم حترار امن ] میظع

 -لمو شرداریو «راک ناجو

 هک دنتسه یتایلاتیا ناوجود مررف

 بکن رهنیتغن ردآ رب هک یلتق تلىب
 هن افعم دوخیردام سم
 ردو هدرو ]هاب هشنارفب و هتشی رک

 ناج ) یدننتورث ناوج هعرزم
 دناهدش لوفشمراکب (نوکیرا

 حیلم رتخد قشعز| «درنلمو

 چند (یلجنآ ریپ) یتقص هتشرفو
 لاس تسب دودح رد اریژ ی

 دنادیم یناتددو تسارتک رزب وازا
 ینادرک رسب موکحم شردا رب وواهک
 دوخبلق تاساحاب ءاک رهودنته

 و دوخینبدب زجب دهدتبثم خساپ
 دهشا وغن دیأع یرگید هجبتت رتخد

 . دش

 ناوچباب دا «نوکتیداناج»
 کدو رطمو یوزنم درفكي هدکهد
 سکتچیهو| تاساسحاز| ۰ تسنشب
 لشیم) شرمهو ددادن یعالطا

 راتفریسانشان نوچوااب (ناگروم
 زا یگمه ناینارطاو مدرم .دنکیم
 ددودراکن ااب واو دنیوجیم یرودوا

 تسیاهنت نییهو تمابنت شزارد
 . . ههدیمحنر ارو|هک

 هک تساینژ «ناک دوملشم»
 باوختخرو شه نودب یجاودزا
 هتنناوتتزونه هک یرهوش درس
 ورو یسنچتالب و تاساحاب

 هوا .دجبب یاب ته جساو
 :درمكی مرگ شوفآ یارب

 لس را ۲ 5 دیه ی

۰ ۳ 
 7, شدت 1 ۰ ۱۹۵۷یاههلیف
 تتحسل ات ۱ زا تواوح و

 رانس متروفکت لب 3 رنالب لکیام»
 نصب

 ۲ ام یاهدش شومارف
 : ااج میلی
 یا ما هحشت هل یردآ

 یه
 1 ییئاجات و هدن او رب

 رسر ورک نآذا فرگشو
 رد یل دهد تو اب ءاگ ظتنم ریغ ینایاپ هلیسوب
 ور بالعو ينرب تم
 :دوتیمش رم «تاشیوعنب نان ام روق كي

 رو رب وک ست رال - (یلاع)
 دز د34۲ ۱۹۵۷ لی روا
 : ... یلجل آ ری

 ع 121 1 ۳
 (نرتسو) دنلب «یت»

 یگند - ایبملک
 اهن هک نرتسورثا كس ۰

 و تلاج یاهژوس نتشاد تلمس

 یاهملیف ریاسز|! ریک ومزگ یوی ران
 , دوشیمزیامتم دوخ ریظن

 هبآ زا لبق مادد یلکناب رج
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 | زاب .دبزک تماقا یئایلاتبا ۵
 رریتگ تا, ایفوس رتعتچ وک ر

 دن راد ادنآ

 ایروش اما
 دن

 ساخا ایوب
 تسیزاب نیل وا
 مزاع و هتفک ك

 تب ارق

 رت ۱دشردان یزهک

 دوخ قاتا هبهنآ زا رگید:تساچلت
 نامحاقاو تم یردخ ادنعورت

 رایت |يبدمب .دنکبم امرسد یناهنت
 شا یگدنز هتعذگ اه زور هاب

 الاس هدر اب هک اهتفاونآ دتفابم

 دوشب ملقم هکدرکیم زر و تاثاد
 اه هچب او هدرک زهوش هنآ زا نسب

 كیربوعت دی

 اوور قاثا دن هک او ناوجدرم

 مس ۵۸ هتخیدآدوخ باوعتخت
 ام رکن شدوخاب . وروآیم
 رهوش زنه هکلب هدشب ملعماهنت هن وا

 دنک ادیب دقت ودق

 رس شیالمکشآ .تسا

 دد هکد رو ًابمدام

 شیشوعلد هناگی

 ض 4 تساء
 در ک
 > شیابیزو ناوج ردامو

 رادم

 »ج ثلوپک و یربب درک

 ۲۰ ادلیمور
 ۳ ادلمور

 ۰-0 ٩ نیحعتهابش اس
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 پ 3 اهنارمثخ

 1 بس ط ناو ِ

 امت دّیاب وقت .دشدها وخ ع و رش
 ۷# َ لصط زشع سل 5

 زابچ ۹ جاجم ۳ ۳

 اق ۳ و ءدش
 درک

 اپن تش ته رخ الاب
 ۳ ۳ ولوجوک یاتوس و
 تک نا وج هوس و 2 ةاب زو دم ربا روا زه نوت زا سعنآ . هیدرب اهاشدد

 قوا لی یانج قاههخاسرود هک ناهنادندرپذ غلبمنیاتفابرد هم " یوس هام لحم ناداگت همانزور
 - هب,,ایو#: ای « 2 دوو لدجت طرف اششن اسشچ

 و ۳ و هنج یلل هم یاهرتس وا وب هدش ثكپ رد تکرع ماگته(طس ورق ) ایفوس
 ِ  ابو دندرل تمج ۳  ددوب نازیوآ فقس یاهلاس رد+۲ 1! ریب ۵ .یل ابت زهتیامه

 دیو شی تا هاب  نارک و رخافیاهسألاب ددمشیاهنذ یقور امنی-نآ رگ شیا رآ مو زا
 ۳ انییغ قل زدایی هدهاتمابهدمآ د رج وا ایا وس رهچ+ا زا

 سس 2 قیر ءاج | رس تقق و« نیل حوا تخادن ایم درب ی ناوتود يب وب رب وصت نیا
 3 سقف ور هبغ مروآب هو اف ریس تفک ودرک وابیاءداشا یتفو تهج نبهب و تشاد رب راک ِ ۳-_ٍب اف 2

 دادهکن تسار اد توخ - زا ر دوخ یلاوبمم شک
 :یتمههمفزا رشابیزوت شابنئمطم هتیاسكيردتک رشیارب مرب لب
 دشیهاوخ هکلم كيوت ربامنی ودلک و رتم یقاپبک هک ینابج

 «دبدبباوخ هکنپالیم اقوح دوب هداد بیترت ۱۹۰۳۱
 یمادآ ود را ذگ مهیود ادشامشچ هربادوفاروا و دع هدن رب ؛داتسرف
 طسو" رد هک یکنزهرق یلافیور داددارق كبامت ] رد .دندرگ توقو
 هدرک الهب یدنلب كلی ید نکام  ددویلاه یارب انیاوه طل 8
 ران نوا ارت . داتفاهارب دندو,  هظحل ذلچ .دبشکبم اروا راظتا
 لناتموو و هیعوبیم وام هکاووب _ "ددام« داد. رارف یاشما "زا ی

 لوطتم :تکرُتسمآا تیتنج هدنکب دا هادش رمس#/نیآ زا منا
 زابتیاو ورک ی طهراباود ادیلاف ذالاسود , دربلیانب دّوخاپ ازوآ
 3وعناطت تشیهیولحزآ تاب ی !دلمور و ررذکیم ناب رجب
 دوم لباتدر و دنکبم حاودزا ادسوّرح

 «د4 5 رگ مالعا]ر اهجیت یتقو دوشیم وتابپ رد سیزدت لوفش
 ایوضیل ّوذوآ ی رکیدیک ایدو هکلم رتذد ودیک-: زلباسو هلیسو نیا ۱

 اعطا هک رزارکی ناونیار ادا ناشردپ هک ا رووخ
 ترا کوتاه زیاجو دن وب مدرک .دیاص هببن :هتفک انار
 "هد قوپ هری تایر رازنفورب ۰ میت رت ناب ایرام وا ایئوج :

 هه ده هر یازونر/ وکیوم ادب اوت *دیدرکیم کد دوواخردات
 : هر ۱6 طیف رب یو هام را تار شان ار یق مت هوا و تو رخ نو منو آ"



 رو رفآ روصنمیاقآ

 همجا رم یق ؟زمآ یاهوید وتساب-

 دان

 اد (ضیترک ی لوت] شکعس«
 دوم میها وشپاچ هدنبآ رد مه

 یروصنم نسحمناناق

 ینموم شال
 لادج > ملیف تاصضتم » 

 ۱۸ هحفص رد ار «لار6 تكوارد

 دیئام رف هظحالم «زاشنییه

 ناگشی رثه » یاس - ۲
 سیولا ) بیترش اش بوجم

 رولیت تباژبلا - لاس۲۲ یلسی_ب

 ۳۷ تفبلک یرمگتت وم - لاس ۲۵
 .دشابم( لاس

 زونه < دنودناب » ملیفس۲

 تسا رارف هکنيا لثم و هدشن هی

 ملیف نیرتهبو دوشهین هدنبآ دو
 شدوخ هدیقعب زین رتسکشل ترب
 یوخ شورف ریز تسا ژابدنیو
 ۱ تخشاد

 ژرژ رتسا هزیشود
 دراچیر و نیتسب رک ادیل -۱

 ناکدرب » ملیف لوا یاهلد تنک
 ,دنتشا دمدهمی ار «لباپ

 سکع هدنیآ دد ٌنااشنا-۲

 هشیپ رنه ( كدزب ای كچوک ]
 یوت ای دلچیور ) اداشبوجم

 .دومن ميهاوشپاچ (دلج
 میهاوخ مادقا ددوتبارد-۳

 (زا ریش)یج وا زرما رفیاقآ
 یاههمان زب زع هدنناوخس

 هدیسرن نامتسدب هنافساتم امشیلیق
 ندیسرتنامهزین ندادن باوچ تله

 تسا "

 صحیح
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 دنتشادمدپمب اد ( رکهانک

 دون میهاوخ پاچ-۳

 ! انش ظفاح (ادخ هزیغ ود

 ناثهمانیاب ارناتمات ۱رچال وا

 ول ول انیج سکعپاچ این اث ؛دی [هتشوتت

 عوئمم المف (رگیددابکی) !دیچی رب

 سرتسدرد و همج رتامهک هدوبن یمهم

 بملیفزجب نایایرد و میداذگب اش

 ملیف (انیج) زادباهدریمان هک ی ناه
 تسا هدشن دراو یدیدج

 !امش ظفاح ادخ

 یضیق رصان یاقآ

 تشو رس ) یسداف ملیف -۱
 ددیناس كي طقف ( دبوکیم اد رد

  دش هداد شیامن كثداب یامنیس

 العف اش بوبحم هداتس زا-۲

 .تسین دوجوم نآرهتد5 یملیف

 - انوم ) یناگدنز حرش -۳
 پاچ هدنیآ رد زین اد ( نمیرف
 .دومن میهاوخ

 ,یرک اش رفهجی
 و درادن یملیف العف -

 شملیفنیرخآ (یکدن زب تشک ذاب)
 0 . دوشیم بوم

 رتشبب امش هکار ۱ ۲

 شیابیذ یاهسکعژا یکیس۳
 پاچ هدنبآ رد رطاخب مهار

 دوم میهاوخ

 و یزاجح هلعش هزیشود
 بام نجرک ! ناتسود

 #بلطم زن انبج یزوریپ +

 ۶ رادب رخ روب زمیاهملیف-۱
 اهن شبامن دعوم هجیتنرد -۲

 ؛ تسیت مولعم
 < نوالگسادر > كرم - ۳

 هشی رو 99و شیت ,:یاهعیاخ
 تسا هدنز فو رمم

 كيجات روپاشو سابعیاق [
 امآیازب انع :یاشاقت ماعتا

 زا اد دوخ شهاوخ تس دودقم

 دیئامش « دیا هوربمات هکیئا هلجم

 پاچب ددات اهنآ مینک یمرکق اریژ
 ؛دنشاب امشبوبحم هشیب ره سکع

 صاخ رسما - ن- ۱ یاقآ

 زا یئابیذز سکع هتشذگ رد

 میدوب هدومن پاچ (یلنیتراما زلا)
 یدیدج ملیف هک یتروصرد هللااشناو

 شیامن شرعمب امشبوبحم هداتسزا

 پاچ یرگید سکع دوش هتشاذگ
 .,دومل میهاوخ

 یشکچ نبسح یاقآ
 نتفد (دادقب) دژد ملیفدد-۱

 تسد رب اذغ نتخب و هشبشرد لوغ

 وب اسهتبلادوصقم)نوپ اص یاربدوخ

 !تسین تسا (تسا فو رعم هشیب رثه
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 ءاضما اد داد دارق و دینک تاقالم
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 شزرادقاف « تراجت نئف رک رظن رد

 هنسرسپ >هلمجنم « دن اهدوب یخی دات

 شیامن زین نا رهترد هک مایخ و داب
 ۱۲۱ هتسدنآ ذا تسا هدشهداد

 لا لد (ندداو نوج)-۲
 یاملبط ۱ ملیف دد ادرب وک یداگ

 : تشاد هدهمب ( رطخ

 لالرد - دداگون كريد - ۳

 هثیب رنه سانک كم اینیچ رب و- ندنبس
 دندوب (ابیس) ملی
 (هلاضر) یذوعسم رغصایاق ۲

 (لدابنیج) سکع پاچ ۱
 رضاح لاح رد دلج یور

 . درادن

 9 هدامش یا
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 ابا از تست
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 هلبج زاد وضیم نا وج. نز 3
 ناونعب شردا رب هک تسا یداققا
 , 1ل هتخو را هلطاب دا
 روا ود, ود نز فر طب

 دا رف سرث زا نذ .دوم
 نالب ,:دببلط كيکن
 ۱ دن
 فوم نیادا

 ۱رینفاک وا رف نبج
 هررک هلاجم دوب هتشو نآ یوددد
 هتشادرب ارنآ نذ :تخادنا لیمو
 نیا هک دید رگ هج وتم همل اطما ب۶
 مدب رشیاهرمش هب یمأت تهایشرامشا
 رعاش هک د رک یعس هچره .دراو هد
 چیه واز) اریذدشن قفوم دیایپ 2
 . دویت تسددد»یتطشت

 یکیایاجیو)یرجامنیاذ ادم
 و دید اد شلیصعت نایز یاتنرزا
 اما . دومن یلفش تساوخرد دا زا
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 زا وا رطاحب تسا رضاح هک دنکیهد < رگ واپ (یاجب و)رادیهزا یب (انم)
 و زاسیم ۶ تنم میصا نا زاا روا( یاجب )ی و دب و وادرف دلها ش رهوش

 ,تشاهدش توغ

 قم
 «تخاد رب اپ بای

 ووخماررسرد اد هشحانند مهزاب و
 هتاخ :د /یاجیو)وآ د تا

 ات هک دو این آ دیو دربدوخ
 وا کارپاد شعلت یاهتم و رحم
 نزهررو هوا یلست روا نز.داد
 دون یزاهعاکن و!زا دوخ

 مریخ اههمات زور هم رمز
 الطاب اه ری و دوز ربا زعا۵ ترم
 ۱۳ مر ری
 .هیدر کر وپشم .«رغازاب دش پاچ



 لدا هجرد یاهادنیس شاساک

 می ذآ ودیمآ دبد رک ح اتتف) پوکس

 نلاسودنهدب ناشن ادپوکساتس

 دید رک ح تتفا (راب

 کرب رب "تغناپ
 یاهملیف نسیا ذادعب یولوم یاق7

 نینوسیا رب )د رکل ویسرات ملیقاب مه

 تزبداب كبا الا نا ريا دیس یتاتمژ نلاسززم هث ومن یارب نزب داب كب -

 هراچیپ یاهب رتشم دوشیش ادب
 هژادنا یب هتک رفصیزاب هجنرو ۲ یامرک زا هکتیا ات

 دنشاب هتشاد | رمه نزیداب ناشدوخ دیار

 تساسرف تفاط

نیسم رتحم ربدم هک مبدا ودیما دن درگ ظوفحم
 ثزب داب یلاید و + وژل ددام

 ,دب امت _بصق

 ارعاب هحاعم سسو 4۱مدوخاب

 :متفگ و مدیدنخ ...دینک عورخ
 عورش هجحاصم ؛ دبرشاح

 هسچذا هیامرفب تسا نکسم . ؛دش

 زاسلوب ناکشیب رنه تسلب یلاس
 دادباوج«یمیج> ؟ دبدشدرا و

 ملبن هک۱۹۵۰ لاسزا -

 سکوف ینایمکیارباد «هتکشربتد

 یاهلاسیطرد مدرک یزاب مت ترق
 و مدوب متفهد مششرقن ه و۳

 تسخن هبن رم ۹۵: لاسرد هرخالاب
 : مدیسرب هداب ود . مدومت ژا رحاار

 یاه تیلاعف یلاس هچزاو 1

 ین ونت آ » ریهش نادرگ راک اب اددوخ
 :دادباوچ * دیدرکزاغآ نام

 ملی اب ۱۹۵۲ لاسدد -
 لاسروین وب لوصحم «۷۳ رتچنیو» "

 راک نیا یا رب زین ممابف نیرخآ و
 زادوب «یمادولذا یدرم» نادر
 نوچ ... ابیملک یناپیک تالوصحم "
 عیبجرزا متناد بسانم ارعقوم
 روطج وینوشانذ یکدنزسوصتدد

 ترش وخ جاددزاو قشعددنآ

 ات «یمیجداریذ " مدرک لاو
 زا وتسبزیم درجم یکلاس ۱

 وادواون اخوهناخ لیکشت هک سپ
 شیپ دداد یاهدوسآ و هفیم یک

 رمتسد ۱
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 یرومیت رذآ هللاءاطع

 لایخ هک یدرم تسایمحا «تشاد

 رتفمحا ودننکیمرواب !رثب!نان ز دنک

 ددار نیا هکنسایدرم هتیلا ,وازا

 نه رظنب ؛دسی ونب هناقشاع ٌهمانهب

 ساسحادوخ یلوشان ز یکدن زرد رگا

 نیا طقن دیدونش ترودک و یدرس
 یارب :دیدٌ داکب ار هداسروتسد دنچ

 ءابتشا كب .دینکت یزاسهنعص رگی ده
 هولج معاد لب اقمفرط كچوک
 یک ان رطختلاح تین ابصع بدیهدن
 ربسهیا رب مهوامش یارب مه ؛تسا

 اد تلاحنیا تقوچیه ناتداوناخو

 دن ژ رف و رسمهب تبسن - دی ریگن دوخب
 هشيمهو - دیشاب رقومو بدوهدوخ
 ناتسودنم؛دیشاب لاحشوخ و دیدنتب
 (نادنزو نادرم نابمدد) یدایسب
 طرش نبلوا دنرار هدیقع هک مداد

 یفای غوردو یرک هلح ینابقشع
 هکدن زادیم دامظا هدهنبا ,تسا

 لدذاد فرطیارب یدرماب نذرکا
 وابتین هقالعرد دنک شاد ,/ردوخ

 هدیقمب یلودش دهاوخ لماح یتس

 درادن تقیقح هچ وچیهب هبضق نیا نم
 ریورتساسا رب هک یقشعاپ جا ودذاو

 -رس یزورم ریتزج دوش ابرب ایدد
 هدیقب .دروآ دهاوقت داپب یاما

 تقادصاب نانو نادرم مامت رک ایم
 قالط همهنیا دندشيمو رب ور مهاب
 ۲ 1تسویپ ین عدقوب

 یاهزایمخ «یمیچد اجنیا دد
 زا تساهدشهتسخ هک مسنااد ۰ دبشک
 متفگ ؛مدشنتندهدامآ ومتساخ رب یاج

 ْمز ایمخ هک «یمیجو ؛ریغب لود -

 تیییمص اپ :دوب هدمآ شفا رسب یدد
 : تنگ و درشت 1دمتم

 در رب رب ری بوت

 (ناگ رگ ) اناید امنیس 1
 هبنش ود تشزاوپن او," ملیف

 تبشاتءامریت ۳۱
 شی امت ض رم دش هدداذگ ی

 دوب بوخ دابسب نآ زا لابقتساو

 هدنخ رف هلل | تمعت

 (نا- + )دیش روخ امنیس
 داب درگ ماثب  یلاکیرمآ ملیف

 فورعم هشیبرته . . كا رتخاب
 شی امن بش ۲تدم-كرامدی و دراجب و

 ذادرم ۲۱ اث دادرم ٩ دشهداد

 تشک هجا ومیبوخ لابقتسا اب و

 (ناداب آ )دیش روخامنیس
 یسیلب ویئانج یئاکی رمآ ملیف

 ثارتشاب ( نسیدالوب ماد ) مانب
 بش كب یارب طقف نتاک فذوج

 ,دشهدآ دشی امن

 تفن تک رش ریشنمهب امنیس

 امتیسیکن د یئاکی رمآ ملیف
 (تسوب خرس یوجکنجو مانب بوکس

 -دامازلا و سالک |دكرک ۰ كارتشاب

 ۳۶5۲۱ بش یا رب طقف یلنیت

 نا ولهب نژیب

 (ناهنصا) جات امنیس
 هدی رپ كن ررسپ یئاکی رعاملیف

 بشود تدمب ريت ۱ ۲یلا ۱۱ذااد

 مه بشکب ملیف نیا داد شیامن,

 هدش هداد شیامن نویابه امنیسرد

 دشن یلابقتسا نآزاو دوب

 (ناهنصا) كایام امنیس
 ٩ ذاادیلاطمتاح .یدنهیف

 بش )بش ۳۷ تدمب دادرم ۲ ۰ یلاریت
 لابقتسادادشی امن (یداوگ و سمایالیطمت

 نآ درک راک و بیجع ملیف نیاذا
 .تساهدوب هقباسپ

 ( ناهفصا) جات امنیس
 لگنجذد لادجیماکی رمآ ملیف

 هلتنب اب و دادشیامن بشکی تسسباد
 مشچب نآ دد یدیدش یتداجت هبنچ
 دشن لابقتسا نآ زا ددوغیم

 «ناهفصا(» نا ربا امنیس
 مدش هلب ود_ساپعهاش یسو د ملیق

 یشمتدمب ادلارتناس ویدوتمادد ۶
 "ووبندبنآ زا لابقتساو دادشیاسن

 زوم رب زی نا عق ياپمتسسر يضارم

 زور ستچ-ه وتس

 رد ۵۲ +۳٩

 ۳ رب یکت ردیشرناد رم ملیق
 ار .ریج و لبیک كدالک كا رتشاب

 روزا ذکشیاما شرممب نیادتربادو

 تساهدوب ریظن مک نآ ذا لابقتسادش

 یوسومیلعحتف
 نا ریاو یزک رم امنیس
 (نامیلس دجسم)

 ون ازاک ین الوطش» ملیف
 ,داد شیامت هامریت ۲۱۱۱ ؟ذودژآ
 نوخ نآ لابقتسا و درک راک دش
 . تسا هدوب

 (نامیلسدجسم) نوتشن امنیس
 راوساپ عاجشزادنا ریتو ملیف

 یدوا ؛كا رتشاب < ولب ایدذا یتوردنت

 ۲ ذودزا توباک ناذوسو یفروم
 لابقتسا و دشهداد شیامن دادرمهات
 .تسا هدوب بوخنآ زا

 یوسوم

 (هیئاضر) ناربا امنیس
 دادرم ۸ یلاربت ۲٩ خيداتذا

 اشامت ضرممب ابیژهتشرف یدنهملیف
 ملبف درک راک ولابقتسا دش هدراذگ

 دوب داب ز هژادن ایب

 یرومیت رذ آ هللاءالعع

 «تشر» قدعس امنیس

 ۲۸ذودذا زاپ دنب یک ریسملیف

 «دادشب ابن داد رم مهدزپسات هام ربت

 ملیف نیا ذا یلاها لابقتسا و دش
 شیامت یاهبش رثک اددو بوخیلیخ
 تسا هدوب بوخنآ شورف

 «تشر » هلابام امنیس

 ینج نیساپ لبعاسا یرصمملیف
 یدد دادرم ۱۳ 1۷۲ زورژا هدش

 هدوب طسوتمنآ درک راک و دوب هدرپ

 تسا

 دوپ نیسح دیرف

۴ 



 منممس۵ و تا سا رت
 لجمنلاس وانایراب

 7 جام ر رد د)نلآ

۹ 2۸ 
 ۱ ۸ ۳۵ ۱۳۳۱ ۲۷۴ ۱۷/۷۵۷۵ ۲۵۵۲ ۷ ۵ 1 4 2 رب ۱۳۱۹ ار مهد

 ز ۳۱۱۱۳۰۱۰ ْ ۳ ۳ 1200/0/0

۱ 77  , [ 2 ۳ 

#2 ۱ 4 2 ۹۰ ۲ 4 21۰ 

 بم 61/1 ۰ ی مر ۰ زا انس سد

 رکیب یلناتسا-لزتیت نوج . "دارت"
 توسبار كرام .. 2: امنیسریهش|نادرگ راک ثا



 ینایدش رم ویک :هدننک میظنک

 كس
 هرس

 ! رکی رکف
 تک

ناب یلکیرمآ كيمک هشیررتها نوهبزز ویو
 نتدنچناف

 - تفد یناروتسزب ۰ :فرص یارب ی

 ناتن امپم دن یرخ تفدضشیب زا یل و ت
 تشدگ ت تعاسمیت هقیقا

 تس « هققدهد

 عقومتیارد دندخ یتاتتمع و تحارات 0 دام سرت

 تفگ هدرک یرکش بوه ول
 سیو دنیابام دزن اپمدخشیپ هبه ی یراکالاح

لگ دشاب ندش هقخلاحرد هک سک دن امت نا نت
 یو

 درک دایرف ودادن عورشو دیس دوخرودپ راپ دنچ هتفرگ اردوخ

 ینادرگن ان هناتنامبم بحاص نافتاب تمجشم جو

 ندیدبپرهبوب دندسرباو یرجام هدشكيدرت بوهبوب

 كنقي كاروخراپج دوز مدنمشها وخ+ ی

 «فک 9 رهج ونم»

 هشیمه دیابوا (۲) تناربرگ
 زاار وا تفوحیهو دت ام هنشن

 نیاژا نت نکن بآ ریس تدوخ قشع
 هتشذگن رتشیب هتفهود یرجام

 ه ریش ود نآ زا یاهمان ۳3 دوب

 هتشون هک دیر رثاوتانال یارب

 5 * دوب

 تمالسب یپهلا زی زع یان ال-

 هدوب تیثاع نيع لاک ددو
 بناج نیا لاوحاذا رگ ا دیشاب

 زج تسیث یلالم دیشاب هتساوخ
 هدش فاضا) دعب و ابش یرود

 فرص یار ودرک رهقشردامو ردی ژا

 و یرب ]و اد هاگاتدنتعاذگ راثکس روا

 تفک یسوبع ؛فایقاب دید قاطا هشوگ

 تسا مک دب + هدراذ؟ سک رهیا رب اد

 بم 4( عاجش - نا ر رهن زا

 نیما از رج مت و چرت ترا تا

 ات یاهراقتس
 هرب زج فقارظا

 ایفوس . دن دشراک لوذشم «ازن وی

 تکزجاب دوخ شقت یارجا ماگنه

 یاهب آرد و هیسر

 و دنکفابآب ارشدوخ یاهق اسیب

 اب بآ یدایژرادقم ندیلنزاسب

 بآ ذل اد شدوخ نادارف تقصم

 یمیآرت ربب هرخدلاب .دیشکنوربب

 ماگنه و دیناسد نایاب !دملیفدوب

 شل واهداتس و دوب زم ملیف شیامت
 . دندش ورب ود یدابز تیقفوماب

 ؛ درک تمجا رممرب ًایفاوص یتقودعب

 اهیچاشابتدم] شوخیارب هکد پف
 سپنآ ذا و دن اهداد رییفت ادشمسا

 . دشيم هدیمان ينرولد وا

 قشع نیمود

 اد شدوخ راک ریدقت هرخدلاب
 ناشخردءراتس«ندول ابنوسو و درک

 یفابیز اب ایلاتیا یابتبس كد و

 نامشچ « ولاتشوک یاهبل « یشحو

 یناهجترپت:شک رسماکن و بروم

 هک یدرم نیعود نونکا .دومن ادیپ

 نذ نیا یادصو رسرپ یکدنزرد

 اد مرمع راظناو هدراذگ مدق ابیذ

 عوقولابیرق یقشع یارجام كيب
 < یتنوب ول داک و .تسا هتشاد فو لععم

 فو رسهدننک هه كيیو. ددادمات

 سمت دوال هدونیدز تي رش«ینایلاتیا
 دجاب ما علم و للج هدننک هیپت)

 دد .دردذگیم شرمع زا لاسلهچ هک ۱

 ترهشلیاسو < یتن وب ول راک  تقیقح

 تساهدرک هدامآ ارایفوس تیقنومو

 اد ایفوس انب :نیلوا یارب یو !

 دیدوسا ی

۳ ۳ 

 و ژاب 3
 ۱ رهن اگر ایف وصهلصافالب

 اب رو راکنیا یارب ی

 ریلوادنت امین < یجوب ولراک>
 یا ژا ایفوس داب نیا اما . تسا زفط ود و نذ نیا و ی

 ور ره و ددادن یتحاران ت ك
 .هنامیصو رتمرگ ودنا آن طیور

 ییرمآب دودو ماگنه . دوشیم رث
 ء|رمهایفوس اب زین «یتن وپ ول 5 »
 روشیم هدهاش هکیدوطب یل و دوب

 ابنوس اب مماجم رد درادن لیمیو

 زا یمهس تبهجنب «ازاو دوش رهاظ

 .ددرگ روظنموا یازبیو ترهش

 سکول د ددمتم ءایشا نایمدد

 دوجو ریوصت كي اپنت ایفوس قاتآ
 مابتاژادمب ایفوس هک یربوصتیراد
 لفاعم و سلاجمددتک رشو دوخ راک

 « دنکیم زارد لبم یور اد شئدب

 و دزودیم نآ یود اد شنابشپ

 و دیما اب شبلق هک نک یمساسحا
 .دیت یم یشغب تنل ناتمطا "

 سوصخب نزکب هکنیا ملسمردق
 یگدنلحارمزا كي رهردایب زنرکی

 یاهارجام و « قشع و هب تیست

 دهاوخن زاین یب و انتعا ی نآ ید

 بچه «تی وبحم» و «ترهشو درب
 ینحدوب دنها وغت دداقلماعود نیاذا

 اد نز كي بلق هظحل كب یارب
 درف كي دننام اروا و هد رک ریخست

 ؛یجداخیابند تاقلعتمزابن یب یداع

 3 کدو دن زاس دوخ عیعمژ ریسا

 ایئوسدءهراب رو زین رما نیاهکب
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 و
 :لا رتشاب

 نیم و رتور - روفا رک كيرده رب

 نا وای رب رام - ریاهات رام

 یدو زد

 وره>ایب راٌشکر>



 س
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 « ِِم

 اراضی اب:
 ددصزد دامن و !<نابا»

 منکیمرکف :یشاب تدوخ تاحت

 داتفگب تفارش ابو بیت دارفا

 3 ذزاذگیم تبمها ناشدوخ
 مدداممن ادیمن .دن واذگب مهدیاب

 ؛ دراد داقتعا نمب هژادنا هچات

 هانگیالماک هک میوگب دیاب یلد

 رسظن هب تحارات هرایاو
 طوطخ زا یتحاران نیاو دسر ی

 .دشیم هدناوخ شاهفا "

 با وجهچ مردن نه س

 هک مدوب هتفگ واب البقنم ,مهدب
 -یم نینچو مدادپم تسود ارم
 نم هب تبسن مهوت هک مدیشیدنا
 یتسبل فری
 ؛دیتپ و

 بآوجهچ ناتردپ !بوخ -
 ؟ داد

 یناشخردهینآ نم یا رب وا

 .دیدیبنآ یو
 «یدولن» تفو نیمه رد

 .دشدرا و نیلس وجردپ ؛ كرزب

 ؛تفگ ودرک واب ور «نابا»

 اسمش رتخد نونکا مه
 ... هک د رکیمرا رصا

 نر ین بد

 هل نیت

 لاوئس نیاذا سب «نایا»

 لاعب اد رفن هس نآ هانوک اوج

 رود ناشب ولپپ زاو تن

 شردامو ردپ ور ۳

 سلجمب مدقیزور هکنیاو تسمه

 هیکتو ت
 . دز دهاوخ نا

 تشااذگ دها وخ «اهد رد

 د زب یاجرب

 : منبیم نشدد اروا هبتآ هکنم

 هک تسهتسدرد یلیلد ابآ الاح

 منکجاددژواب هی نم
 با وجهلجعاب یرولف یاقآ

 ؛ داد

 لیبق نآ زا یلیلد ؛ ه
 ..تسیپ تسدرد یهاوغیموت هک

 هلاقم هک دس ژور حبص اما

 هلئسم باب رد «وشدا رب لراک»
 اههمان زور رد «داهنو كنرد

 اههدرپ یاهژادناات , دش رشتنم

 هک ار هجنآ لیلدو دزرانکب ار

 ! دوب هدرک داهنشیپ < رب وبدیوبد»
 هرب زج هل اقمنیا ِ تخاسراکشآ

 شاهلاقمرد لراک. داد ناکت ار

 : دون .هتسرود رج
 ددصرد یرولف هداوناغ

 ریازجرد یبسانم تیعقوم داچیا
 ردیرول- ۶ نابلوج , دنشابیم

 او تیلوفط لسحارم ناتسلگنا
 دایسب لیماف كي.تشاذگ رس ت

 رد نکلو سانشرس و فورمم

 زا شیپ لاس حنیو یس دودح

 هکد وب هدش هکنيا

 هداوناخ ود نیا نيب ینلصو

 سوخهزادنایبا دریگب ترزوص

 عالطا اپن آ المتحم/ دن دوب لاح

 یرولف نابلوجردام هک دنتشادن

 ازرس كدوک دلوت ماگنه هک
 و ؛دوس اکیئاماج لها ؛ تفد

 ناتسوب هایس زازین شدادجا

 <... دندوب

 همان ژورهکیل احردنیلس وچ

 :دیص رب و درک
 نیا ایآ

 حیتمبلطم
 ؟تسا

 ش رس ید ول

 تابشا تمالعار

 داد ناکت

 ارچسپ

 نسیاذا یزیچ

 نم .دیدوب هتفگن نسب عوضوم
 اسا , مسی مدوخ سخش رکف

 .. <نابا» یارب

 تفگ كرزب یدولن

 هکعقومات زین مدوخ نم
 زا یزیچ ؛ مدوب هدمابن اجنیاب

 مه کاهنب رق .متسنادیمن یرجام
 ارم نظ ءوس هک دوبن تسدرد

 < زیدنیاتسو»هب مردپ . دزیگناررب

 قشاع اجنامهرد .درک ترفاسم

 هدجبه زاسب و درک حاود زادش
 قالط اد شنز هکیلاحرد هام
 تمجا رسم ناتسلگناب دوب هداد

 نذ هدابود دم لاکی .

 شیک هذ یارجاق زا ظ

 الصا . تفگن نمن یزیچرگ ره

 نمتسا نکمه هکد رک یمن رکف
 اب ... میاب لحم نیاب یزور

 شنذ فرسطب هتفرگ یاهفابق
 هکنیانودب یرولف مناخ.تشگ رب

 تعرس ؟ دنک كن رد یاهظخل

 : تفگ
 -یماد عوضوم نم یلو

 ژایاهمان كب تقوکی « متسناد

 .دیس ر متسدب سانشان یاهدنتس رف

 هتشون لیصفتب زیچ همه نآ رد
 . دوب هدش

 لوسک امهک تش هد یخ

 هک ت فک دش دراو تبثابصعاب

 بیقعنار هیضقاهنآ تسا نکمم

۱۱۱ 0 4 

 کیا لوس ۳ توس نوک

 8 جیردندیت ورود
 ۰۰ اک نوج

 لاعض رعد هدرک
 "ء ,رارد هک دوش

 ار ار
 رنفرگ ت تررب یرسددد

 ينق مي زن زا اد رو

 دام یولک و هدر
 یو هتشد
 ریال | هنفر 1

 و لوسک ثبرداپ
 اب یک هاش

 ,راهمه

 وا

 1۱8 لب نا

 ناماهئاوت لوع

 رو اشحو هدنش سبس دش
 :رزک وهفک رب شردب فرطب و
 ,ررشیهچ بولکع وضوم ۹

 روصطنب و ۱. داد دبهاوخ

 راوچیمارآبیرولف یاقآ
 ۱ ؛ داد

 ص» ,ورب بولکب بشمآ ِ

 و یلویعم یلیخ تداتفر ۳

 هلصاف ناشبازا ,دشاب یعیبط

 رب بورشم ندیشوآ ردوریگن
 .هدم تسدژاار لادتعا

 رس تس وشخب لوسکام

 و تک و دیشک داد شزدب

 زگره نم ! تسا سب -
 نامدابنآ هک داد مهاوغت هژاجا

 نتنگب نمرس تشب اد ناگنفعتم

 , لک ران تیم
 ات ار شردب تعرسب

 ۰ دش ره قاطاذاو هنر

 ۱ 7 تدو ۳ هما 1
 1 ات اسهرب زج لدردهک ی فوخم
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 * دوب «دش هتخاپ|
 دوسچو رسارس , درک یعابن

 ترفن وهنیک هچداب كي لوک
 فرطب هک دوطنامه . دوب هدع
 یئانشآ لکیه؛تفریم بول,
 رلیخ .دمآیموا یوسب هک دید ار

 تفریم هارد هتسه]
 * ووب .نوسداک یزالیهوا

 دوخب عورش

 دون مه تم

 سیخشت لوست اسهک یتقو
 تسایسک نامه دم »هک او

 شدوخیوسب اد شنز رظن هک
 یسشرفن و دسح !هدوس بل
 رد ! دژیم جوسم شلدرد هک
 هند ۳ رق زک رمتم شنامتپ

 هخود هراچیب یدالیه تروص
 تفگ یدالیه. دش

 مداد فرحوتاب -

 وا هتفگب لوک ام یلو
 تشادرب مدق كيو درکن یبجوت

 داتفا ولجوازژاو
 لب» باب رد یرالیه نکیل

 ربیزیچ لوسک ام كلم <نتنوخ
 شتآ ادوایابارسهک دناد نابز
 زا تینابصع اب هکیدوطپ دژ
 تپج درک شهاوخ یدالیم
 اجن آ ددودورب وا هناغب هرک اذع
 ..دننکی سد رب ار عوضوم

 لوسک ام ؛یرالیه هناخرد
 تبثابصع تدش زا هک یئادصاب

 : تفگ دی ژرل یم
 ارم نز ناب امش ! اقا

 زابهکنم . دیراذگب دوخ لاحب
 ناعنا دباب . متسین امش هچب

 دید هنر ناتو هک دینک

 یاهراکیس نفعتم یوب زونه هچ
 ار اهنآ هک یلحم نآ رد ایش

 دس ریم ماشمب ؛ دیاهدیشک
 ابدوب تسمهک یرالیه

 تو تفگ هدنن ز
 زا اد هناقمحاراکفا نیا -

 نسم «زب رسب ند رب تک وب ِِک

 و هدرکن تئایخ میافنرب زک ره
 قشع درن ناشیا یاهمناخ اب
 راکنیا رک ا یهگناو , م)هتخابت
 چیه هب ؛ مشاپ هداد ماجنا اد
 یسرست نآ ندرک اشفازا هجو
 و مرادت

۹ 

 بن
 ۲ ودوبهداتفا نیمزب یرالیه

 یودار شنوئاز لوسکاسم
 وداب و هتشادگ وا ناوزاب
 دیشکنیل وط.دادیمراشف ادشپ ولگ

 دصسرابتت ابیرالیه تمواقم هک
 فیک «داتسیاودشدنلب لوت ام 5

 تشاد رب اد نوسراکلوس
 دم و درگ یلاخ بت رو

 نآ یودزازین او شن هگنارتا

 دشجراخ ه اغزاو دون وحم

 , دیسو وز هدایپ هکنیسه

 زا نشور یاهغارچ اب ینیشام
 یمدق هلحح

 داوید هانیدد و تشک رب بقس

 تاک شرنارب

 هک ش نلطم یتفو داتیا
 ؛تسن دودح نآ رد یسک رگید

 تفرگش یب اد پولک ءاد
 همان زور ؛<وشدا رب لراک»

 دوب اجنآ راکن
 روخ اقا وناتل اقم ؛ اقآ

 منکی م ضرع كي ربت . دوب
 ردفچ تباب نیازا هینادین
 هریادیوردوب هچره.ملاحشوخ
 دیتخبر

 زاردلراک یوس اد شنحد
 لوسک امتسد یدرسب وا . درک
 لوسک ام. داد نکتو تفرگاد
 درک هفاضا

 نم هب هیحان نیا مدررم -
 لادوتف ارم . دنرادئ دامتعا
 نم هک دننکیم لایخ . دننادیم
 دارفا اب و هتشک اد ناشردپ

 شو رفودی رخدروم ار ناشلیماف
 روطنیاهکبلاحرد « ماهداددارق

 ارمدوخ مهاوخیم یپگناو
 ارچمنکب یک دنیابت یادیدناک
 و ميدقادیقس و هایس ؟ منکن هک

 زاومک یم ممج مهاب ار دیدج
 رهزد.مزاسیم یاهبداحتا اهنآ

 ... مراد دوفن هتسدود

 یدولآبت هاگن لوسک ام

 رد داب نینصنن یا رب . تشاد
 هک درک يم ساسحا یکدنز

 .. تسا دازآ

 ایولیس,تفر هناخب هکیتقو
 * ووب هتسشن زاد شاوغتخترد

 یاهغا رچاب نیشام « دیس رو روذایب هب هکنیمه

 تشذگ شربارب زا شور

 داتس (راودذ هان رد و تشکر ب
۳ - 

 :دیس رب ودووآ نوربب اد شسابل

 لراکهلاقمابآ ؛ ابولیس -

 ام نبباص یلوجت و رییغت ثعاب

 « دش دهاوخ

 + ِگ
 ی ی

 نآ دانم * ی 2 [آ زا یم هک یئادن دیاش +

 هک تسایلاوئس هچ نب

 ار متسارو پچ تسد هک یژزور
 شنآر د هظعل نبا ات ؛ متخانش
 اغ وغ,! درد ی زیچمادم * ماهدوب

 سح نونک | یلاو هدرک یم اب
 7 0 ۲ 1 

 معورش و زا مت دنز هن مش یم
 یسمزس مشودژا یراب و هدش

 هسردبس یک دوک رد , هداتفا
 میاهیزاب مهد متف رم ناهاس

 هندوب تسوپءایس یاههچب
 الپو ترب , نکن بچعت ابولیس
 رذع وتزا مهاوخیم . ميوکیین

 دوخ رطاخب ! هلب . مثکی هاوخ

 و تسا مژال میاجیب یاهینیب

 مها وخب دعوت زا دیاب
 تفگ ی مرتب ابولیس ی

 روطتنا نماب رک رهوت -
 هچ الاح . یدرک یمن تبحص
 ؟ینژیمفرجروطنبا هک هدش

 دواو هکبلاح رد لوک ام
 : تک دفیم تخت

 یسک ابن وت ! من ادیمت -
 مدوب تراتساوخ نم هک یدوب
 تسودا رمهک مد رکبمسح نکیل
 ورکیم» اچ | رمنیا,یزادین

 و یتساوخیمن ایوترخا -
 سود ارت هک یدادیسن هزاجااب

 مشاب هتساد
 الاح هک یتسمرف -  0 ٩

 ؟ هدش ربد یلیخ
 7 پاوسج یاج ابولیس

 لوس امک و لپ ودشدنلب شنخت

 مامتات



 یو ب و وب وب جم و موج و بجا دصم هجوم
 ور ور ور هه هم وهم دا نآ زخ ۱ 5 هر ۱ ۳ٍٍِثب

 یر حد ور و حب حب و وب وب ویو وجب و حس 4

 4 ع) رد تر ما ودویآ

 ی  یو وب بیم وب وب وب وب نرو 1

 :؛سکس و اهنتنز ۷

 هب موسوم هری امد ناو ۲

 دنکیم ؛حاودژ|
 كيب 3 وا

 یروبصب وب + جا
 ۱ «میرددل ] ت 2 ترباد» فورع»نادر 1 داک زا ر 7

۸ 

/ 

 < ناو

 اب نظ هوس و ههبش

 و و فوخ زا یسوباک دابز تشح ت

 شرظنب نینچ . ددرگبم لندن

 ربع یگلاثد رو ترب» هک دیآیم

 دیامتیم ریس یعقاو تا ا

 ندیآیم رب وا كنکودم رد
 نیتسخن جا ودزا هک ربیمیپ «یلبمد

 و هدش ورب ود یشوخان اب «تربو

 شقب اس ر به نیبع وردمات یاهطبار

 هک یتقو تساهدوب دوجوم شردی و

 شدوخ نیاذ|شیب دنا وتین تربو

 رزچ رو هدرکن بسک شیارب یترهش هک یداکن7 «یلیمو نا
۱ 
۱ 

 ۱ هلبح» نوچمهرکید شزدایب ملیف < یلیمد؛دب امنیم دنکب .یتسب ته

 4 ۰ ییآ نمچ هدازهاش « هناخدورپ مای زا یا هنحص «دروفا رک نوح» یدوزب < ترب د 9 تستادیم

 ۱ یخ مج و جو یر جو جو جو ج یو جو تسدسب ارشیوخ قباس یدوبرب

 تا یاهداکهاشتناوتدهاوخ « رگ ِ 1 یرتشی هقالعحاتحا و دروآ دها وخ

 منازخیاهکر ب» شیاناب هرخالاب هی با یی تر در و رویراپ و  ت
 ۲ 8 53 ی شتفارموهج وتدباشسم ششوک «یلیمچ 6 تیرنسا رکی ات مدق۲۳» دم تاسستست ین نزار یایت و هر ی تی نر ۱ (»دزاد ویدعت نادنمت 1 ۰ 2 < نیا دوجواب . تسینواب تبشث

 ددوف رک نوج) هب ادماف تن | تربا ات 1 2 3

 (یضوعدرم» و «ناکدننک وجتسج» (ددوف|رک نوج)هب !دملین تعن لر تباو برا .ددها دومین , هیزورعرد ای هدهع رب ار
 ِت دنا هتخاسلوحامنیسدنم رثهسب رتکا ملیف نیاینا رک رای جی ردل تو

 یاکیرمآ راک هزاتهراتسنی رت ووپشم لوح طی 3 ی داکیارب (جیردلآ ۰ ۰, دوب تاج لماک یدوبهب «تربد

 مک یا هژادنا ات . هداتسنیا تک رش) یامملیف هک دوبلصا نیا یود رتشیب ...دیآ یمیو تاقالمب سرتاب

 تبها رئاح رایان *هتکن " , . یاهگرب» شزرا و تّسها دناوتیم . دد یئاغوغن و ادصورساپ شایلبق . ۰ هدننک هیهت ۰ ۱۹۵ لاسرد
 2 2 5 تر . دندوب هدش هجاوم ناپج كلامم اد زا مچ 1

 هکنیااب و ددادمامتلاسه۳ نونکا رک راک هرمزرد (جیردل ۲) < تست اند گروه ورد( 1 :ریذلد ذاوآ . ملبف نیا رد (ددوفآ زک) ب۶ !د«نارخ وناتساد زا (زنن وک مایلب و)دوهشم

 تقبقح رد تسیدن رته سی رتکا

 طسوت هک رکدلا قوف یویرانم

 و« رزیلیم یئول»د ۰ «نوبجكجد

 هب دوب هدشهتشون <« زیلب تربارد

  تاب) تسوب هایس فورعم هدنناوخ تیقن ومیهاتوک رابب تدمیط هک

 ادشا ید . درک ین ایاش یاه ۳ ع هحفص رد هیقب
 زا ؛ دیامنیم ذورب یصتررد شارته

 هوم  دطاخب هک < سریپ ددالیم د لی

 هک تفرک لدا هجرد راکسا نآ

 لتم یفورمُم زاثآ هب . میرذگب

 ؛وکتیمالفهداج دووبل اههاگشو رنو

 رب < دینک تاقالم |راپمناخ ین

 تقیقحرد (ددوفارک) اما میدوخیم

 < ینابکانیرت » ریظن یم ملیفاب

 نسب یدایز تب وبحم و ترپش
 .ددوآ تسدب امروش؟"ناکدن ورامنیس

 هلمد و «داتیک یناجو ملیفود دمب < هلح > و «كدزب یوقاج» لثم
 یافیا دد اد وا تداپم م روینز لاس كدزب نانادرک لک زا یکی
 ..دین اسد توبنب یلکش«لد هن وک ره یر فا ۱۹9

 هرهچابیزناوج «نسناهترب» رثقن "  هزید: تحب دروم ماین رد
 نوست یب وخب نادرک راک نبا رنهد همی داک
 1 دوب راودیمآ ناوتیهو تسادومشم
 ۳ 1 ات لقاال (عیدلآ) ۷

 گاف ۳

 ۲ ویدار وئ.ك.د] > یویدوتسارد

 یلد تشاد یتیمهآ یب اتبن لش

 دوخ ذا بیجع یغوبنو قدذنوچ

 دیفرت جدادم یدوزم دادیم ناشت

 هرخالاب ات . دومسیپ اد تفرشیپ
 دا زا < رتسکنل تکه > ینابمک

 «یچاب]> ملبف ینادرگ داک یاضاقت

 و تنریذپ (جیردل) . دندومنار

 یاهدبزرات] هیهتاب هک دشکت یلوط



 اس تار یاامنیسكانخ نلاسرد هد

 ۱)او) یامنیس تمنص یداشتزاو يا.دحاو یفشع مادد نبرتر دوم ۱ نی رتیاع

 سود یئسیف 3-فروذ وله )از و وب رام ِ ها فر زام ؛ دلا رتشاب ول



 هن.دم

۶ > ۵ ۷۱۵۲ 
 جو هه ج چ

 دنهديمشیامن ملیف نیدنچ هشیپ رنه كيزا ابترم عتاوم یتح

 ات« هلیلدو نوساس > ملیف شیامنزادمب هیشاب هتشاد رطانغب رکا التم

 یدد «روبتامروتکیو» زا مه ملیف كي یتح هنومن یارب یهام دنچ

 شی امت اب هکنب الت دشزاغآ «هق رخو ملیف شیاسن هکتيا ات «دوب نارک)

 هدوبت یئامس چیه . دش حاتفا یو یاپملف رباس شیات ملبف نیا

 دشاب هتشادن هشیپ رنه نیاذا ملیف هسایوود دوخ همان رب دد هکت یو

 لاس دنچ مهالاب روناکی راک بحاص ؛متفد هبناحداپز لاحرهپ

 یاهملیف ابترمو . دوب هدشراچد «وینامروتکیود ین وتکدودپ شی

 یامملینع ون زا اهملیفنآ مامت نوچودندادیمشیان ناشیاذا یلاکیزوم

 وا یارب یسترهش نددوآتسدب ثعاب دوپ هدننکلونشمو لاکیزوم

 دد .دوب ذاوآ مهو یزابمه یدسبدوداب شیاپبلیغ رتشیب ددوا.دیدرک

 «مانیاهرق رتسآ دو «رفن ود یارب یاهد ابملیف نیایو یاهملف نام

 دشابپم رت روهشم شب اهكيف رپ اسز)

 .هدش هنفرگ رظن دد هقباسم نیا یارب هلجم ههاب هسیزیاجوو

 دیداد لاسرا هلجم یددآباد حبحص خساپو دشن لطاب ریت لایدوح

 ناگیاربب هلجم هام ۳و دیدرگ هقباسم نیا هدنررب دیاش هعرف مکس

 ددرگ ناتییمت

4 ۱ 
 / ۱ 3 اس

 تحت ول راهب : هدننک مظنت
 _حح ۱

 ناطهوی «+اسمناگدنرب ..  هقباسم ناگدنرب  ا
 [۱۳۰ هرامش) (تشهب زا یدرم)

 من |زیاداوجیاق ۱-1 (۱۳۰ هرامش) ٍ
 ایتدومسم رشصا یاقآ _- 4

 (دهشم)
 لاگابنرول:حیحص خساپ نایتباداکرد كيناو - +

 دوخیئامنیس تام ولعم»حخساپ / (زیربت)

 لیقررامش «دینامزاییار .. (۱دا)یداوجدحم
 ۳( هحفصرد هبقب تراک وب یرقمه:حیحیص خساپ

 متنارهیادبدادا 

 زامه «نادی واج ٩ نس نتشاددوچ و اب امنیس ناگشیپ رنه و ناک
 هنک یم تک

 زاتسزا یاهدع

 هداتس» نیا .دننکیم تکرش اهملیئرد ژونهدابژ هقباس

 رش دووبل اهیاپملیف رد نونک اندوخ یناوجد یئابیذ مایا

 ناوچ یاهرتک | راک یاهلریافبا رگید هلاح یلو
 هدهمب اهملیف نأتساد

 هر ط یس هدرب شود ینم نانو نادیام لدرودیاب وا هکلب تسین وا

 ؟ددونارکنوچد دنن امتشادقرف مک دلاح اب وا هفابق هتشذگ م ابا رد .دوش

 التخا هشذکاپ اهن ] ینونک هنایت هک «لیب رک یتبدو «نادیرش نآ»

 زشت یدایذ یاپملیف مناخ نیاذا لاحرهب .دراد یدابز

 و اعف مون هلیپ رصحتم دا یابملین هکنبا اصوصتم تسا
 ص دن دادروخ رب نآزا یمبدق ناگشیپ رثه مای هک یصاخ یدتم رنهاب

 یعوعنفلت یادی .دشاب یم یفلتخمیاهملین دد یفلتخم یاهلر یافیاب

 باس بر .دنشاپ یموا یاهملیف زا كانتشح و راجفت |

 3 دد جیحص خساپ وهدشن لطاپ رببت لاید۲لاسرا اپ

 راج هس ناگدننکت کر هزارفن همهب هعرق مکسبام اتدبنکت کر ش

 ۲ مینک میدقت هلجم ههان

ِ 



 رفص رید شد
۷ ۲۱۲۱۲ 

7-0 
 ین دیس لی زاب - ووج - دلینا : یاگشیی رته

 3 رکیب یلن ات-ا
 یلا كدب و ربا : هدنتک هیهت
 نوسارال رام : نادرگ راک

 ایسلک ی ناپمک ۱۹2۵ یگت ر مامت لوححم

 هحاصم كي رد یودوبن كرتدوب

 ءوس داد رارق و تیعقومذا < تنومادای و نیلوتم
 دن دادیمتک رشیل وسعم یاهملیف رد ارمو هدومن هداقتسا

 (نرتسوهچ و یئانجهج ) تخاونکب یاهملیف  رسكيو

 تفگ یتاعوط هک 7اعوطم

 منارادتسود یارب ماهفایق هجیتت رد دمآ راژاب نما
 یاهیناسک رددمبم « دوزفا نینچسبس ؛دش هدننک هتخ

 تسقومز| ودش مها وخ رهاظ فلتخم یاهلدرد و فلتعم

 "] مهاوخ تسدب ادهدافتسا رثک ادح

 تن وماراب ینایمک زاحراغملیف نیل وارد «دل نلا»

 یتیقت ومناتچ ملیفنیا و دومنتکرش < رفص ریذشتآ >
 یتدرک دواب تنومآداب ننیلوئسم یارب هک ونسک
 دننشون ملسیف نیا شیامست ماکنه اه هماژور + دوبت

 دوشیم رهاط دوخلر نی رتک دزب رد دل نلاد

 دد ( رفص ریذ منهج ) رگید تدابباب و رفصریذشتآ
 هدنژ یار نانا هکیئاج دنفایم قافتا بونج بطعت

 درستیبطمهن 7 و داد تمیطاب هژرابمب حاینحا ندئام

 هدنشک و
 زیگن |تفکش یاهارجام یرسکیزا هدیشوب ملیت

 طسوت هک كنهن داکش ناههعم تسا یندرکت رواب و

 رد هدمآ دوجوب «نوساركرامو ملیف نآ رگ راک غ وبن

 و تمیبط اب نانا هژرایم .تسا ریظن یب دوخ عوت

 دوشیم هداد ناشن حوضوب ناعنااب نانا
 دورولآ دبدجهدأنس ( لرتبت نوج ) ملیت نیارد

 داب نیلوا یارب هک دداد تکرخ رب ملیت نیا رد
 . دع دهاوخ ینمم شن اژیا نایعافابب

 هیتانک یارب « رضم ییز شفا و نیا
 یبسأنم تصرف دندنینالع تداوحرب و جیجم یاپملیغ

 " دوب دهاوخ

 هد ٩۱ هبجرت نودب ملیت نبا شبا تنم

 (دشاب یم

 ناتساد

 رژ ور نل وم یامنیس

 ثكيراتهچ وک هس یاهتنا
۱ ۱20۱۷۷ 

5 
 ریاهات رقم - مور تورو روقارک تی ردرب :ناگشیپ

 یاواپا رب رام
 :هدننک هبهت

 !دا وت رآ : ناد رگ راک

  اسک ۹۵۲ لوصحم

 دن اژا یب(ددوقا رک كي ودر )
 ملت

 هکد روآ تسدب اکبرم

 .دقتتم هبغ :دوب هقیاتس

 یلد خام رجب سی فر
 درد رتشثب یو سس هک تشاد هدضع اصخش (دروقارک]

 تیقفوم و

 ۷ 4 2 یط تهحبد دووخیم یئانچ یاپلت

 میس ۲ملفلوا ل» دوشدقمشم (لاسادراودا)
 تق رکه دهم اد (كبرات هچوک هس یابتتا) مان فورمم

 یئاج كدر 7 ک ما ك 2۱ تب (كیدأت هجوک هس یاهتتا]

 فور ناد رک رک < نویلدل وترآ »و یمصخت اب هک تس

 رابتب یلاتج یاملبق نیرت حیپم هلنجاو هدم7دوجوب
 تسا هتفر

 - یناسک یابزو باذح ءراتس «نمود تورو

 واب یقاک هژادن زین ناکدنتاوخ هکر ترا و نارذا رب
 (دروفارک كيردرب) لباقم لرملف نیادد «؛ودن دنقالع

 «ریاعلت رامو هکنیا هحوت بااح هتکن هیامتیم اقا ار

 نیا رد ددادن ترش ناریآ دد هک یلق بوبحم «داتس
 السم» تسا هدوت تک ر خرکه وشع نز كي لورد ملیف

 تسدب ینادنالع (كيرات هبوک هس یاهتنا) شیابت اب
 ؛ ددوآ دهاوخ

 یلابلات!فورعم هزاتسرهاوخ «نا واب ازیرامو

 هو ابن اد (لبط هب رض) ملیف ًانمُح هک (یلجنآ ربی
 دداد تکرش ملبف نیارو هنهدیم شیابن

 یار بملیف مرد آ رثک !ملیف نیا جیومیاههنحس

 هسماکته | نوک رمچکیب )هلجم دان ر

 هدریگیم ارق اد اهرهش توکسو ه و ریم باوغب مدرم

 ملی ج روح تداوح ده ذگبمذا ودژا .تعاس گچ وک هب رفع و

 دورگیع عورش (ث.رات ههچرک هس یاهتناز

 12)نل وم) یانیس دو هتفه نیهرد ملیف نیا

 - هشدها وخ هتشاذکش یامت فرم

 لوق و تسا هدش



 طق هک دشاب یم (قوک خو ( ۳ ۶6 هاو متفه رته ًامتیبم
 ءادص ٩ نا ۳ ی وه ٍ او ۱

 یادص / ها زخ یاپت رب ( ۱ سم ی تسدزو اب دح و درک ات

 ودبم ,ش وخو ور وز ۱ برا روز صف نا وتیم «رکتمه
 ک .وتیتویک (اع فووم)[ یر «لاسرتخ دوو رب مای 4

 نم حبهم یاهتته ۱ و

 2 نلاس مث هراب دو یک رطع هک
 «یجاتاتر هکیلاحرو دبوک مر
 و هصش زا تراع دوم یو

 2 ملی هس مرا
ِ ۳ 
 «ابسلک وی وتو

 رتسک زا هتسوطسوت هک هتخاس ار ۱ «هتهربایدصاقتو ( آب ش.هو ریمزاسب _یتابنناستما
 تساهدشآ رحا (ف ۳ ناتساو .چ زوتتوم نهذ ملی کی ۴ ۲ را «هلنا» ملف ناسا تن

 و لاسدد مار یاپک ریو 8 فی تا یک شویاتس ۳ تسا یجاشات هحونم هوا رم 2 ۳۳

 كم دمت و نایجاتات فرطر ۱ ۷ <«بنفرارژر تک رعا تاساوی زر و رب رو ءژادنآ هات هص

 یتح و دشیقلع ریطت یب رقتعر )ِ ی < رتسآ و رفو 2 قهوصم .هنییور ی

 قوقأام ار (جب دار ی ادرکر ا نماهیت> «ثرویهاتبزو ناک را

 مهم تالجمرا یک .دتتسن ادراطت |

 اهنت ۶ تشوت ملش نیا صوصخ رد ۱

 ملیف دو ددونارک نوج ناونع (

 و تیها یارب نازخ یاپکر ب ُأ

 < تسا یفاک ملبق یققح شزرا (
 تل وصحمرا « نا رخ یاهک ر>

 یادررتاد
27 ۶ 

 میترت «لواب نحو و 4 رحا ورحیتچو( 0 رکید راک نایاب وو

 ْط وت 9۰« ودرآق دواهملق نیارو ( ی هتسونب تیحرهژا ژاح وم هک ح

 -یورع>و «رتهو یشعوا«یعع هک یت رت نیأج داد تهابخ

 دوش تکر ش «للم ( هکههژوسومدیا هدنسوت کیویتک

 ناج>و «هروئا رک نوجو و ابو تثاد رابتخادیا ر مورفوووم

 دنا رک 2 ملیف ناکشیب رتهژا مروسیراب | تداکیمیصتلماوعنیازا هوس
 2و و وخ و 1
 «ایبنک »یتاینک ۹۵- لاسکورب ( دنعاب یم بلته ( ید ی رنعا دیابت دخاناتسا وب

 هج رتنودب نآش ابن تدم ودشاب یم ۱ | رد وخیئامنیس تام ولعم» هلحرمنیادو : تک رک را رق

 | ملف نیا .تساهقیقد٩ . رب دودح رو «دیئام زار ِت ات
 دوختردق و رنه یتسیاب یوهک تسا

 ۱ زاستخارد مزمل رب واصت و اههحم

 ۱ هلبسوب ملق ناتساد شرور رداد
 ءدهاشم لاتنی رک ی انیسرو یووزب -اتیدوو «زلونسرواو - +

 . تخاسدیها وه ( کلوب ید»ا ملئود - ؟ یاب :وسوای + ی 5 میخ تآمط دتشاریدیس اد زوم را 2 هما ةارح و 5 گ ژاح ومزیم هک یکیتاکم هاگتسهگب هبیش و كخ نودب و ووبندیهاوخ م دکیهکبلباقم لد یشیت رد«ترویه
 نسیدرپ < همج -اواو :ناکر اتس نیا - ۳ حیضوت 5 همج رت» . دی رب مان تا

 -ایرک>««تسداق یلاسو ,« رتوراک [ دد شیب هتفه هلافم نیس
 لباقم لر «رتات یدوآ د و« وب داک یسیلکنا هلبچ تك هیجرت

 یلباق تبقفوم رکید كلی زلس چپ | یئابسلیف ددار «رولیت تریار و  نیاب کت ساهداد خو يهابتشا
 یلامنا جی كی یب دوو درکن بک | ؟تسیچاهلیف نآمانع|هتعاو مدهمب ] تن .ددرک یمححصتهلسو
 ات و تفد نوریب هنحص را یلکب یک دداج»ملیقناکشیپ رتع-۳ روب زءهلمچ حیعصهمج رت هک ۲
 یداکمه ژازجب ۱ ٩۵۰ لاسرخاوا ؟دن او ماتهچ یاب لو ] کدام >:تسا بیر نیاپ
 < مبتسه نویدم یلیخ یک
 ۲ تسیچ ۷ یک ای اهرتک دامواهابتغ] هک

 3 مدش هبجرت «میدادرک یلیخ
 » دوب هدنب | هرامشرد خساپ

 یولهپردنب تاتسرهش مرتحم
 اب یولهپردنب ناتسرهشرو ایتسهراتس هلجمراکن ریو هدنیامت
 وهنایلاس تا رتشایارب تشایرقاب یتاعوبطم هاگنب ریدم یرقاب

 یرگید تیلاعف ملیق ود یکی رد | «یدسدودو ملیف نیلوامان-م
 ء .تشادن

 رکید واب «كين زلس» لاسما
 هیهت اصتش و ددرکیم ژاب ابنیب

 سابتت۱ < هعلسااب عادو» عبیلصب

 ع و رشاد (یوکنیمه) فو رممرت اذا

0 

 ۲ هتفه تصدش

 :: وا هی ملیف نیا نادرک راک .تسا هدوبت

 هند
 رو ی نرخ تاریک

 و ,يزاب نیم و و رخ ِ هم رها

 1 فو یکرب یداب دودیم ها زا و

 مر اب ریاک شش ع 2 اتسام

 یو «نیلباج» ید دیلقت
 یک ماتنا یداب نیا لاح نیعدد

 لب کی متاوود شخب تیاخرو

 رورکیم بوصحم یتدشن شوم رق

 ۱ ۹ ءهدنیآ هرامش

 1 + یوروغ هیس ور یاهملیف

 1 هر
۰ + 4 

 ۱ نامز غساپ
 اما دباب مالک هماخرد طقن

 هبهت «كبن زلس» درک
 یرندوخزا شرانآ رد تیههک
 .. دداذگیمیاج رب

 ها اراک یلکب یع نییهدیاش

 نتخاسرو ادناد رک رک

 یو ورا ذکیمت دازآ

 لوک نت مو

 ههع :زابچاشامت وا دوج و



 و ۷ ز ۱ هم هدنب ,هما و

 ات جت
 کی اب ها

 کا

 ٍد
9 

 حس سس
 تم یف ۷ ُأ

 سس 2 ۴

 رص )۶3و هو و اب رلد هزاتسهک یملبق, روا

 اف
 سا را

 زا ۳ ناجاسامت آر

۳ ِ 
_ 

 دلا رتشاب

 وئاسور

 مسن رب
 فو رعم هشو ر نه

 ین



 : ناد رگ راک
 تسد راتس

 : نانکی زاب

 رثک | راک یسیلگن !تارک و خبرا
 سانشت اوركب هنلاطموتسا یلاچ

 -بلاج رتاداداتترو قالخا ءزایرو
 . دروآیم دوج و یرت

 یکدن زرد و تسا راک هظف اعم و|
 تسوژا ار طاتحا بناج هاکچیه

 ؛ هنکیهیخوش و جیرفت . دهدیت

 ۰ درب یم تذل نان زاب تبحاصع]

 مرک یلکلا یاه هباشون اب شرص
 ششخ ۰ دنروپتم هتک و
 دوخنادن اخبادآ و موسرزا .دنکیم
 داقتنا شروشک رتالاب نآ زا و

 تسادرو«كبرد طقف لو دی ام

 نآ و هددآبس هلاب می
 . دوشنداع هک تسیماکته

 كرزب هدنسب و «نال ورنءورو
 ددومكباریسیلگنا درم ندشنغاع

 دا هکد داد هدبقع و دن ادپم یئانثتسا
 تسدزا ادظابتحا مهاجنیازد یتح
 . دهدین

 درک تحب ناوتین هدابنیادد
 مزلتسم یلحب نینچ عورش !ریف
 هرب زجمدرءهبحور صخش هک ت سن
 دارت یقیتقدهملاطمدروم اداباتیرب
 ..دهالولک
 ملیف نامرهق .تدوضرپپیلو 7

 نیاددایپ رفت

 رهیهتربار
 رتک ابتربار :

 "[ وسرولیدواو سنیگ كل(

 ِ سیراب (ک وسد قشعاب (
۱ 
۱ 

 ۱ و روبآ راد یل وف ۲: ه دننک هیهت

۱ 
۱ 

 نطده رطاختب رغرد هکنپاات دی اب
 دربث دابژا !رهب وعمو

 هثیمهردامتوف ژادعب هک رس و

 سحال اح وهدرب جن ر شردب یتاهنتزا
 تارمعتسب شدوخ تمی زعاب دنکبم
 دهاوخ نت وآرب هصرع یلکب رگبد
 وا یا رب یمدمه دداد رظن دد دش

 . دیابن وجتسچ
 یلیخ اد دوخ بولط« ودره .

 دندزبم صددح هچنآ زا رتدوز
 ددهکادیئابیذ رتخد ردپ .دنب ابیم
 دداد لافتشا یکدنش ورفب یاءزافم

 و باذج نژرسپ و دنیم باعتنا
 اد ءاگشورنتساب رهک یا هشیب نشاع
 ,درریگیم رظن ردتسا زادهدهع

 دوشیم ورش اجنآ زا كي رتت"[

 اد رگیدگی «قیلس رسپ و ردپهک
 فورمم هتفک نادسب و دن دنسب یمن

 كيره«شبحاص شیدخی دب لام»
 هدرک باختن |یرگیدیارب هک ینزاب
 . دن زایم قشهدرن

 ردپ نزهکشیاژا رسب یتحادانًاما
 سرتو تشاددهاوخ یا هلاستی

 یس داب نژنپااب شرسپ اداپمهک ودب
 دهد بآی یلک هتسد جازم نیتنآ
 نانسار نایرج دد اد یمیظعهرک
 ملیف نایاپ ان و ددوآبم دوجوب
 " هنوگچ هک دنامپم دصرتم یچاشابت

 .دوشک دهاوخ ارهرک نیا تسیدانس
 ندوشک زالبق «رتکابترباد»

 دزادرپیمدوخ یلصادوظنمب هرک نیا

 ریظن یبلاچ و نپریش كولابداپو
 كس هبحود یرهام یانشاارر
 ددوم اد يسيلكنا تارک و-تیرا
 .دهدیم رارق وکتفگ

 اد دوخ تقد هک یناچاشامت

 1 ( سس

 هداب رداهنتهن دننک نییعت ۱دملیف یلک

 سکت رم یحیحص تواشق ملیف نیا
 زین كول اید زا هکلب دش دنها وقت

 دن رس یئدل دوبدنهاوغتن رداق

 4 وصرولبد واو رد, هکتیماکشه
 ش رتخدیوسضنارف تسیلایسوس هاب

 توعد نتف ریغپ» دراد هدشع هک ار

 یهانگ یاهب یسیلکنا نیلتتج كي
 دب وکیم ودهدیم را رف تطاخم هو رادن

 زا نابج تدزاکشاژا یمیل-

 اهسیلگنا هک هدمآ هوجوب اجنآ
 دن |هدومن یاچب مدرمتوعدپ ع و رش
 هلعسا وب درم نیمه هکشاجرد ایو
 دادریهالک | د«سنیک كلا» رتچ نتشادن
 دمانم یسیلکن |

 رب اظن و تاکن نیا كرداب طقف
 ملیف نیا ذا ناوتبم هک تسا اهنآ
 . درب یتذل امقاو

 ناگشیپرنه دروم رد
 سدسح ناوتبم ادا نامهژا ملیف
 ریظن یک رزب دوتک تک رشاب هک دز
 تصرق نی ریاسیا رب «سنیک كلاو
 . دوب دهاوغن شیب دد ینامندوخ
 وامنیس كرزبدرم نیا سنامدوف رب

 یساساذاتیم)هک تا ناتسلگن ارت ات
 د هدومن بسک ملیف نیا یازب اد
 اید هکتسی وادوچ و نودب

 شززا هچوچیپب «شیدابیوسب قشع
 ۰ تشادین رب دد اد ینونک

 ندرک ادیپیارب هک یسناکسرد

 تخ ددیال بب سئیک < نتسگنیم هب و پون
 یشان فعض هدهاشم زا دعب و هتفد

 درد ایم رطاخب اددوختبق وم «نسزا
 لیدواد ودوخ نیبشحاف فالتخاب و

 هنحص نیاذد «دربیم یب «آوسرو

 رنهتددنابددرگیم قفوم «سنیک>
 ملیفنادرک راک و وپدانس فشدوخ
 ,دناشوبب یاهژادنا ات ار

 رشمک اپن ان رب در« دنی وگیم
 ۷: 6 1 ۰ زین اهنآیاهیغوشو دننکیم یخوش

۳ ۳ 

 یرام زرام » راچ هک ود

 دن زاس یک رب ر مهد دب ۲ میش زا هتک
 ارور ارپذ هنک اکح .ملوق
 ۲ رو روسناس درو برد وب
 تب تف رگیم دا رق

 ترباددملبفداد رگ راک

 دراد مات

 ۰ ورو,دیجنسواجب یابناک زا

 نزرراکب ملیفژاپ وکد نتشون رد هک
 » نایامنژاتت ومرد هک یاهقیلسو رنهو
 نسیا هک رز سدح نآ وتسم تسا

 انس موهفیب سانشان ناد رک راک

 ررادلماکعالطانآ نیناوقو لوصا
 یسیلگن |یاهلیف هیلک رد دل وصا

 سلاخ هبنج یا دا دنادرک راک راک هشیمه

 تمنصهک دن اس ریم نیا و تسا یئامنیس
 و بولسا یورب دوشک ن:ا یامنیس
 .تسا هدش انب یحیحص یاههیاب

 نافناب رسپ وردپ هک یسناکسرد
 رارنلعم كيرد دوخ یاهرتتراپ
 كلا» هکیماگنهودن راذگیم تاقالم

 دنلناکسا رد دوخ,للجم رصق زا «سنیک
 یملاجثاک رحنی دود .دنکتیم وکتفک

 هاداتسا لصد و عطف ودهدیم ماجنا

 ار اهرتک | راک ین رحب مند اهنالپ

 دد و دهدیم ناش یوحن نب.رتبم

 هتسارثوم ًادیدش من آ یزاب تیوقت

 ملبت یزپمآ كن رو یداد ربملیف
 همیاقن اب د تخا فیض ۹»ثِ

 هلاوتپمدوب رتسک |اب دو: رتلب|یاههنحص
 درب یب_هطوب رم یاهنیسیلکت فمضب
 درب دون وبمک هنخاسنتم لیوم
 مظنبلاجتیاهنیب (نوسینام ریوم)
 ۰ داد رب هدیئ ادا رف شزراو هدش

 1 ؟یبداب کوس نشعابد ۰
 ۱ هپارنبم یلد تسی یکدزب ملی
 1 درب نآهدهاشب میت کد

 . صاخلا_م



۶ 

 5 (یصق

 میلی بیل هسنا رفل وصحم

 ٩ ۳۹۰ ورا رامانادلیآ :لا دشاب

 یرد وا نیلک اژمناخ؛ناد رگ راک

 )اک او » یزيم | ثان ر هقب رطب

 ۹ زسانم هلن ۱

 ۲ ونمنا رحب داچد ین ونک نا دودرو
 ۲ قسم دد هک ه دخ یدیدق

 ۳ اذپمم « هدداذگ یلک را

 : ی متسح هک تسا یتفوشوخ
 ارم ظ هتخاس ملیف رهددابب رقت« طبارش

 ظ ۳ ۳ و رطب یتخس شالنو ششکدودک

 : ۳ ثیم هدید اایس

 ظ تا هک یجن دلب اقمرد هک دهدیم هژاجا

 تناو را ناژاسلیف داحتأبالت |

 دم 1 هلنج ابن آ رثا رهددومب رب یم

 تسا دهلامشحا هک «كبفا رک ون دوب صاخیاه_

 ناو ۲ ِ یوس ودلویق و دنسب ددوم

 9 هجاد را ال و هحمیا رب ژاب میهجاوم تا

 جان كي».ساسا ندوم اات یسن یاهشزرادوشک نیا

 5 رک هک هرخو تبافرو مروگ

 هی ی. نیاهک«یئالطوم یلوکو ملیف
 5 ۲ یو رب نا رهتدد اهژور
 وفنآ ید ۰ اف هیشو كد جیهیم
 1 ای. راس وودح رد ملی ام اها.تسی

 ۳و وا قیقد ردکهد نیاژاو ميجنسیم شیافدآ

 ملیف زا یا هنحص

۳۷ 

 ۶ را مقاول

 رئانس ور یک د ۲ ء ول ۱ و

 د راپچ تخانو
 یزاب ۷ ینآ ه هنیم
 دنانانن یم اددیشدوخو لم

 رس هک ینایئاتسود یاهزاو
 یاهلسع یب وجتب | و اه4

 غار « دن وزکوق ریق و

 و رز س یاهداکند

 مظانم نیا یلاوت لاح نيه رد
 یکدنز یواتب هبی یاه هتحص 7.

 یزد واشک فاظم یلاتسو

 یم هن ی هعاشا سا ران هک .شاص

 ی رتومو قیع

 هداد شر ورپ مامت طلستاب یددرا

 -یل وک 2 ملیف الا هبنج نب ا.تسا .هدش

 نیا شزدا یساسا کد < ینالطوم

 تیدحب ؛ربآ و دنکسیم نایب اد را
 نژاسپم هكیدرف هلنسم رتا

 هوبشملیف یزبمآ هنر

 متسبس تسا هدش ماجنا«رلاک اوگو
 هسویش كب هکنآن عدد رلاک ارگ

 عژاتسیاهطرس داع هم
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